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1- INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN. 
 

A PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA deste curso 2018-2019 serve de marco para a unificación dos 

criterios dos distintos profesores que imparten materias asociadas a este DEPARTAMENTO 

(pertenzan ou non a el) e serve como punto de referencia para a orientación do traballo do noso 

alumnado. 

 
Está baseada na seguinte normativa: 

 
Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o currículo básico da 

Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato (BOE do 3 de xaneiro de 2015). 

 
 
 

Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as 

competencias, os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, a 

educación secundaria obrigatoria e o bacharelato (BOE do 29). 

 
 
 

Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación 

secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 

do 29). No caso das programacións didácticas de Educación Primaria, Decreto 

105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria 

na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 9). 

 
 
 

Orde do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de libre 

configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de 

educación secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa 

oferta (DOG do 21). 

 
 
 

Resolución do 11 de maio de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións no curso académico 



 

 

 

2018/19 para a implantación do currículo da educación secundaria obrigatoria e do 

bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 22 de 

maio). 

 

O IES Virxe do Mar está situado na vila de Noia,na provincia da Coruña. A comarca de Noia ten 

35.832 habitantes, 14.947 están censados na vila. Comprende 5 parroquias e a capital con un 

total de 106 entidades de poboación. 

O motor económico está centrado en dous sectores:o sector servicios e o sector primario. 

Principalmente, no sector servicios destaca o comercio. No sector primario a actividade por 

excelencia é o marisqueiro,do cal viven numerosas familias. A pesar da crecente importancia 

que o turismo está tendo nos últimos anos, este sector aínda non monopoliza a economía da 

localidade. 

Na vila está situado outro instituto público o IES Campo de San Alberto. 

 
Neste curso 2018/19 o número de alumnos/asascende a 431, distribuidos nos seguintes grupos: 

1º ESO A -1ºESO B-1º ESO C 

2ºESO A-2ºESO B-2º ESO C 

 
3ºESO A-3ºESO B 

 
4ºESO A-4ºESO B 

 
1º BACHARELATO A-1º BACHARELATO B-1º BACHARELATO C 

 
2º BACHARELATO A-2º BACHARELAO B-2º BACHARELATO C 

 
1ºCICLO VIDEO DISC-JOC KEY 

 
2ºCICLO VIDEO DISC-JOCKEY 

 
Conta ademáis este instituto con unha sección delegada da Escola Oficial de Idiomas de 

Santiago,impartindose os idiomas de inglés e francés. 

No curso actual o número de profesores ascende a 47, un PT e unha Orientadora. 

 
No centro traballan unha administrativa,tres conserxes e catro limpiadores. 



 

 

 

2- DATOS DO DEPARTAMENTO 
 
 

 

 
Materia 

 

 
Curso 

 

 
Grupos 

 

 
Profesor/a 

INICIACIÓN Á ACTIVIDADE 

EMPRENDEDORA E 

EMPRESARIAL 

4º ESO A-B Mª Gloria Rivas Rodríguez 

ECONOMÍA. 4º ESO A-B Javier Crespo Amado 

ECONOMÍA 1º 

BACH 

C Estefanía Ageitos Iglesias 

ECONOMÍA DA EMPRESA 2º 

BACH 

C Mª Isabel Añón Lista 

EMPRESA E INICIATIVA 

EMPRENDEDORA 

CICLO 

MEDIO 

DE 

VIDEO 

DISC- 

JOKEY 

 Mª Isabel Añón Lista 



 

 

 

3- INICIACIÓN Á ACTIVIDADE EMPRENDEDORA. 4º ESO 

 
1) INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

 
 

A materia de Iniciación á Actividade emprendedora está regulada no DECRETO 86/2015, do 25 

de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do  

bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 

O espírito emprendedor é un concepto que abrangue valores persoais tales como a creatividade, 

a disposición positiva para a innovación e o cambio, a confianza en si mesmo/a, a motivación de 

logro, o liderado, a aceptación do fracaso como fonte de experiencia, e as actitudes de 

cooperación e de traballo en equipo. Todas as persoas terán que emprender na súa vida persoal 

e laboral, terán que innovar e procurar novas respostas, no mundo globalizado e cambiante ao 

que se enfrontan, aínda que non todas logran levar a cabo un proxecto empresarial propio. 

Formar cidadáns e cidadás capaces de asumir riscos, ser innovadores/as, con posibilidade de 

negociación e pensamento estratéxico, e con capacidade para o emprendemento constitúe o 

reto desta materia. Inclúe aspectos teóricos e prácticos orientados a preparar o alumnado para 

unha cidadanía responsable e para a vida profesional; axuda ao coñecemento das actividades e 

das necesidades das persoas emprendedoras, persegue que poidan responsabilizarse da súa 

propia carreira e do seu camiño persoal de formación, e da toma das decisións clave na súa 

vida, ademais da posibilidade de crear un negocio propio ou actuar como innovadores/as no 

traballo dentro dunha organización. 

A estrutura desta materia consta de tres grandes bloques: o primeiro, titulado "Autonomía 

persoal, liderado e innovación", está centrado na descrición das calidades e as destrezas 

persoais asociadas á iniciativa emprendedora, no repaso das decisións sobre o itinerario vital e a 

actuación como futuro/a traballador/a; no segundo bloque, "Proxecto de empresa", repásanse as 

principais áreas e funcións da empresa co obxecto de pór en marcha o proxecto empresarial 

xurdido da idea de negocio xerado previamente; e para finalizar, un bloque que baixo o título de 

"Finanzas" analiza as alternativas con que conta a empresa para elixir a súa forma xurídica, as 

fontes de financiamento do seu proxecto empresarial,a necesidade de planificar as necesidades 

financeiras e as obrigas fiscais e prever a evolución do negocio, garantindo a súa viabilidade. 

Esta materia contribúe ao desenvolvemento, ademais, da competencia de sentido de iniciativa 

emprendedora e espírito emprendedor, que incide na consecución do benestar económico e 

social da comunidade, así como das competencias de comunicación lingüística e matemática, e 



 

 

 

das competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, dixital, sociais e cívicas, e a competencia de 

aprender a aprender. 

2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 
 
 

A materia de Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial incide 

fundamentalmente nas competencias clave fomentando: 

a) A competencia en comunicación lingüística (CLL), a través argumentacións, análises 

de textos relevantes, definicións de termos, diálogos, exposicións orais e escritas, etc. 

b) As competencias sociais e cívicas (CSC) vense fomentadas polo coñecemento 

histórico dos problemas actuais e as respostas posibles a eles. Tamén co debate na aula 

e a argumentación coherente sobre os diferentes problemas. 

c) A materia fomenta a competencia de aprender a aprender (CAA) a través da proposta 

de tarefas de reflexión e investigación. 

d) A competencia dixital (CD) desenvólvese ensinando as claves para a busca de 

información relevante así como a súa presentación en formatos dixitais e a intervención 

en Redes Sociais. 

e) A competencia de sentido de iniciativa e espíritu emprendedor (CSIEE) a través de 

contidos e destrezas relacionadas co mundo do traballo, a educación económica, a 

financieira e a organización empresarial. 

f) A competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT) a 

través de procesos de razonamento que lle leven á solución de problemas da vida cotidiá, 

a lectura e interpretación de gráficos e a resolución de problemas baseados na aplicación 

de expresións matemáticas. 

 

 
3. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS POR CURSO 

 
 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 

respecto aos demais, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as 

persoas e grupos, exercitarse no diálogo afianzando os dereitos humanos e a igualdade 

no mundo laboral entre mulleres e homes. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de traballo en equipo como condición necesaria para 

unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento 

persoal. 

 

 

 



 

 

 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre 

eles. 

d) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para, con sentido 

crítico, adquirir novos coñecementos. Adquirir unha preparación básica no campo das 

tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

e) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido 

crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisións e asumir responsabilidades. 



 

 
 

 

 
4. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

 

 

Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial. 4º de ESO 

Temporalización   1º Trimestre: Bloque 1 
         2º Trimestre :Bloque 2 
                               3º Trimestre: Bloque 3 
 

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Grao mínimo para superar 
a área Indicador mínimo de 

logro 

Instrumentos de 
avaliación/ 

procedementos de 
avaliación (%) 

 Bloque 1. Autonomía persoal, liderado e innovación    

 
 
 a 
 b 
 e 

 B1.1. 
Autonomía e 
autocoñece 
mento.   A 
iniciativa 
emprendedo ra
 e o/a 
empresario/ a
   na 

 B1.1. 
Describir as 
calidades persoais e 
as destrezas 
asociadas  á 
iniciativa 
emprendedor a, 
analizando 

 IAEEB1.1.1. 
Identifica  as calidades 
persoais,  as actitudes, 
 as aspiracións  e 
a formación propias
 das 
persoas con 

 CSIEE 
 CAA 

 50% no Exame 
 Nivel C na 

rúbrica nos 
traballos de 
aplicación 

 Instrumentos 
Exame 
Traballos de 
aplicación ou 
investigación 



 

  
 

 sociedade. 
 B1.2. 

Intereses, 
aptitudes e 
motivacións 
persoais para
 a 
carreira 
profesional. 

os requisitos de 
distintos postos       de 

traballo e 
actividades 
empresariais. 

iniciativa emprendedora 
, e describe a actividade 
dos/das empresarios/a s e
 o seu papel  
 na 
xeración de 
traballo e benestar 
social. 

   

 IAEEB1.1.2. 
Investiga con medios 
telemáticos as áreas 
 de actividade profesional 
do seu contorno, ostipos 
 de empresa que as 
desenvolven e os postos de 
traballo en cada unha, 
razoando os requisitos para 
o desempeño profesional 
en cada un deles. 

 CD 
 CAA 
 CSIEE 

 50% no Exame 
 Nivel C na 

rúbrica nos 
traballos de 
aplicación 

 Instrumentos 
Exame 
Traballos 

de 
aplicación ou 
investigación 

 



 

  
 

 a 
 b 
 e 

 B1.3. 
Itinerarios 
formativos e 
carreiras 
profesionais. 
Proceso de 
procura de 
emprego en 
empresas do
 sector. 
Autoempreg 
o. Proceso de 
toma de 
decisións 

 B1.2. Tomar 
decisións sobre 
 o 
itinerario vital 
propio 
comprenden do
 as 
posibilidades de 
emprego, o 
autoemprego e a 
carreira 
profesional, en
 relación 

 IAEEB1.2.1. 
Deseña un 
proxecto de carreira 
profesional propia 
relacionando as 
posibilidades do ámbito 
coas calidades e as 
aspiracións persoais, 
 e 

 CAA 
 CSIEE 

 50% no 
Exame 
 Nivel C na 

rúbrica nos 
traballos de 
aplicación 

 Instrumentos 
Exame Traballos 

de 
aplicación
 ou 
investigación 

 



 

  
 

 sobre o 
itinerario 
persoal. 

coas habilidades 
persoais e as 
alternativas de 
formación e 
aprendizaxe ao 
longo da vida. 

valorando a 
opción do 
autoemprego e  a 
necesidade de formación 
ao longo da vida. 

   

 a 
 b 
 c 
 e 

 B1.4. 
Dereito do 
traballo. 

 B1.5. 
Dereitos e 
deberes 
derivados da
 relación 
laboral. 

 B1.6. 
Contrato de 
traballo e 
negociación 

 B1.3. Actuar como 
futuro/a 
traballador/a 
responsable 
coñecendo os
 seus 
dereitos    e 
deberes como 
 tal, 
valorando   a 
acción   do 
Estado e da 
Seguridade 

 IAEEB1.3.1. 
Identifica as normas e 
as institucións que 
interveñen nas relacións 
entre os/as traballadores/ 
as  e as empresas, 
en relación co 
funcionamento do
 mercado 

 CSC 
 CSIEE 

 50% no Exame 
 Nivel C na 

rúbrica nos 
traballos de 
aplicación 

 Instrumentos 
Exame 
Traballos 

de 
aplicación
 ou 
investigación 

 



 

  
 

 colectiva. 
 B1.7. 

Seguridade 
Social. 
Sistema de 
protección. 
Emprego  e 
desemprego 
. 

 B1.8. 
Protección 
do/da 
traballador/a e 
beneficios 
sociais. 

 B1.9. Riscos 
laborais. 
Normas. 
Planificación 
da protección 
na empresa. 

Social na 
protección da 
persoa empregada, 
e comprenden do 
 a 
necesidade de 
protección dos
 riscos 
laborais. 

de traballo.    

 IAEEB1.3.2. 
Distingue  os dereitos e 
as obrigas que se 
derivan das relacións 
laborais,   e 
compróbaos en
 contratos de 
traballo e documentos de 
negociación colectiva. 

 CSC 
 CSIEE 
 CMCCT 

 50% no 
Exame 
 Nivel C na 

rúbrica nos 
traballos de 
aplicación 

 Instrumentos 
Exame Traballos 

de 
aplicación
 ou 
investigación 

 IAEEB1.3.3. 
Describe as 
bases do 
sistema  da 
Seguridade Social
 e as obrigas 
dos/das 

 CCL 
 CSC 
 CSIEE 

 50% no 
Exame 
 Nivel C na 

rúbrica nos 
traballos de 
aplicación 

 Instrumentos 
Exame Traballos 

de 
aplicación
 ou 
investig 

 



 

  
 

   traballadores/ as e 
dos/das empresarios/a s
 dentro deste, 
 así 
como   as 
prestacións mediante 
procuras nas web 
institucionais, valorando 
  a súa acción 
protectora ante  
 as 
continxencias cubertas. 

  ación 

 IAEEB1.3.4. 
Identifica as situacións de 
risco laboral máis 
habituais nos sectores 

 CSIEE 
 CAA 
 CMCCT 

 50% no 
Exame 
 Nivel C na 

rúbrica nos 
traballos de 
aplicación 

 Instrumentos 
Exame Traballos 

de 
aplicaci 

 



 

  
 

   de actividade 
económica máis 
salientables no ámbito, e 
indica os 
métodos de 
prevención legalmente 
establecidos, así como
 as técnicas de 
primeiros auxilios 
aplicables en caso 
 de 
accidente ou dano. 

  ón ou 
investigación 

 Bloque 2. Proxecto de empresa    

 b 
 d 
 e 

 B2.1. Idea 
de proxecto 
de empresa. 
Avaliación 

 B2.1. Crear un 
proxecto de empresa 
na aula e 

 IAEEB2.1.1. 
Determina a 
oportunidade dun
 proxecto 

 CSIEE 
 CAA 

 50% no Exame 
 Nivel C na 

rúbrica nos 

 Instrumentos 
Exame 
Traballos 

 



 

  
 

 da idea. O 
contorno e o 
papel social da 
empresa. 

 B2.2. 
Elementos e 
estrutura da 
empresa. 

 B2.3. Plan de 
empresa. 

 B2.4. 
Planificación na 
empresa. 

describir  as 
característica s internas 
e a súa  relación co 
contorno, así como
  a súa  
 función social, 
identificando os 
elementos que 
constitúen  a súa 
    rede loxística 
como provedores/a s,
 clientela, sistemas
  de produción
  e comercializa 
ción,   redes de 
almacenaxe, 

de empresa, 
identificando as 
características e 
 tomando 
parte   na 
actividade que a 
 empresa 
desenvolve. 

 traballos de 
aplicación 

de aplicación
 ou 
investigación 

 IAEEB2.1.2. 
Identifica as 
características 
internas        e 
externas da 
empresa  en 
proxecto, así 
como  os 
elementos que 
constitúen   o 
contono 
específico desta 
(mercado, 

 CSIEE 
 CMCCT 
 CD 

 50% no Exame 
 Nivel C na 

rúbrica nos 
traballos de 
aplicación 

 Instrumentos 
Exame 
Traballos 

de 
aplicación
 ou 
investigación 

 



 

  
 

  etc. provedores/as 
, clientela, sistemas
 de produción e/ou 
comercializaci ón, 
almacenaxe, etc.). 

   

 IAEEB2.1.3. 
Describe a 
relación da empresa 
proxectada co seu sector, 
a súa estrutura 
organizativa e as funcións 
de cada departamento, e 
identifica os 
procedemento s de 
 traballo 

 CSIEE 
 CCL 
 CMCCT 

 50% no 
Exame 
 Nivel C na 

rúbrica nos 
traballos de 
aplicación 

 Instrumentos 
Exame 
Traballos 

de 
aplicación
 ou 
nvestiga ción 

 



 

  
 

   no desenvolveme 
nto do 
proceso produtivo
 ou 
comercial. 

   

 IAEEB2.1.4. 
Elabora 
documentos para
 a 
planificación das 
 funcións da
 empresa 
en proxecto, tanto 
a longo como a 
curto prazo. 

 CCL 
 CSIEE 
 CMCCT 

 50% no Exame 
 Nivel C na 

rúbrica nos 
traballos de 
aplicación 

 Instrumentos 
Exame 
Traballos 

de 
aplicación
 ou 
investigació
n 

 b 
 d 
 e 

 B2.5. 
Información na 
empresa. 
Información 
contable. 
Información 

 B2.2. 
Identificar  e organizar 
 a información 
das áreas da empresa
 en 

 IAEEB2.2.1. 
Manexa como 
usuario/a de 
nivel básico 
aplicacións 
informáticas 

 CD 
 CMCCT 
 CAA 

 50% no 
Exame 
 Nivel C na 

rúbrica nos 
traballos de 
aplicación 

 Instrumentos 
Exame 
Traballos 

de 
aplicaci 

 



 

  
 

 de recursos 
humanos. 
Documentos 
comerciais de 
cobramento e 
pagamento. 
Arquivo. 

proxecto aplicando 
os métodos 
corresponde ntes á 
tramitación 
documental 
empresarial. 

de control  e 
seguimento de clientela, 
provedores/as e 
 outros, aplicando
 as técnicas básicas 
 de contabilidade, 
xestión financeira  e 
comercial e 
administración de persoal, 
para  a 
organización da 
información da
 empresa 
proxectada. 

  ón ou 
investigación 

 IAEEB2.2.2. 
Transmite información 
entre as áreas 

 CCL 
 CSIEE 
 CD 
 CMCCT 

 50% no 
Exame 
 Nivel C na 

rúbrica nos 

 Instrumentos 
Exame 
Traballos 

 



 

  
 
   e a  clientela da 

 empresa 
en  proxecto, 
recoñecendo e
 aplicando 
técnicas de 
comunicación e 
negociación, e 
aplicando o 
tratamento 
protocolario 
axeitado mediante 
medios telemáticos
  e presenciais. 

 traballos de 
aplicación 

de 
aplicación
 ou 
nvestiga 
ción 

 b 
 d 
 e 

 B2.6. 
Actividades na 
empresa. Función
 de 
produción. 
Función comercial
 e 

 B2.3. 
Realizar actividades de 
produción e 
comercializa ción
 propias 

 IAEEB2.3.1. 
Crea materiais 
publicitarios e para 
a difusión dos 
produtos e/ou 
servizos obxecto 
do 

 CCL 
 CSIEE 
 CD 
 CMCCT 

 50% no Exame 
 Nivel C na 

rúbrica nos 
traballos de 
aplicación 

 Instrumentos 
Exame 
Traballos 

de 
aplicación
 ou 

 



 

  
 
 de márketing. 

 B2.7. 
Axudas e 
apoio á creación 
de empresas. 

da empresa 
proxectada, 
aplicando técnicas
 de 
comunicació n e 
traballo en equipo. 

proxecto, e 
elabora un 
plan de 
comunicación en internet e 
en redes sociais, 
aplicando os principios do 
márketing. 

  investigación 

 IAEEB2.3.2. 
Desenvolve tarefas de 
produción e/ou 
comercializaci ón na 
empresa en proxecto 
segundo os 
plans de control 
prefixados: 

 CSIEE 
 CMCCT 
 CD 
 CAA 

 50% no 
Exame 
 Nivel C na 

rúbrica nos 
traballos de 
aplicación 

 Instrumentos 
Exame 
Traballos 

de 
aplicación
 ou 
investigación 

 



 

  
 

   simulando a 
toma  de 
decisións para 
cumprir  os 
prazos e os 
obxectivos 
establecidos e 
propondo 
melloras, 
mediante  o 
traballo en 
equipo. 

   

 IAEEB2.3.3. 
Compila datos 
sobre os 
apoios á 
creación de 
empresas tanto
 do 
contorno próximo 
como do
 territorial, 
estatal ou 

 CD 
 CMCCT 
 CSIEE 

 50% no Exame 
 Nivel C na 

rúbrica nos 
traballos de 
aplicación 

 Instrumentos 
Exame 
Traballos 

de 
aplicación
 ou 
investigació
n 

 



 

  
 

   europeo,  e selecciona
 as posibilidades 
que se 
axusten ao 
proxecto de empresa 
formulado. 

   

 Bloque 3. Finanzas    

 b 
 d 
 e 

 B3.1. Tipos 
de empresa 
segundo a 
súa forma 
xurídica. 

 B3.2. 
Elección da 
forma 
xurídica. 

 B3.3. 
Trámites de 
posta en 
marcha 

 B3.1. 
Describir as formas 
xurídicas das empresas 
en relación coas 
responsabilid ades
 legais dos/das 
seus/súas propietarios/ a
   e 
xestores/as, 

 IAEEB3.1.1. 
Distingue  as formas 
xurídicas das empresas
   e 
indica as esixencias de 
capital e 
responsabilida des propias 
de cada tipo. 

 CSIEE 
 CMCCT 

 50% no 
Exame 
 Nivel C na 

rúbrica nos 
traballos de 
aplicación 

 Instrumentos 
Exame 
Traballos 

de 
aplicación
 ou 
investigación 

 IAEEB3.1.2. 
Identifica e 

 CD 
 CMCCT 

 50% no 
Exame 

 Instrumentos 

 



 

  
 

 dunha 
empresa. 

así como coas 
esixencias de capital. 

enumera as 
administración 
s públicas 
implicadas na 
posta en 
marcha de 
empresas,  e 
compila por 
vía telemática 
os principais 
documentos 
necesarios para 
a posta en 
funcionamento 
. 

 CSIEE  Nivel C na 
rúbrica nos 
traballos de 
aplicación 

Exame 
Traballos 

de 
aplicación
 ou 
investigació
n 

 IAEEB3.1.3. 
Valora as 
tarefas  de 
apoio, rexistro, 
control   e 
fiscalización 
que realizan 

 CSC 
 CMCCT 

 50% no Exame 
 Nivel C na 

rúbrica nos 
traballos de 
aplicación 

 Instrumentos 
Exame 
Traballos 

de 
aplicación
 ou 

 



 

  
 

   as autoridades no proceso 
de creación      de 
empresas, e 
describe os 
trámites que se deben 
realizar. 

  investigación 

 IAEEB3.1.4. 
Selecciona a forma xurídica 
máis axeitada en cada caso 
segundo a actividade que se
 vaia 
desenvolver, o número de 
emprendedore s/as, o 
alcance da responsabilida de 
que se vaia 

 CAA 
 CSIEE 
 CMCCT 

 50% no 
Exame 
 Nivel C na 

rúbrica nos 
traballos de 
aplicación 

 Instrumentos 
Exame Traballos 

de 
aplicación
 ou 
investigación 

 



 

  
 
   asumir,

 
a complexidade 
organizativa, a 
dispoñibilidad e 
financeira e a 
fiscalidade. 

   

 b 
 d 
 e 

 B3.4. Fontes de 
financiament o
das 
empresas: 
externas (bancos, 
axudas e 
subvencións 
, e 
crowdfundin 
g) e internas 
(accionistas, 
investidores/ as
 e 
aplicación de 

 B3.2. 
Identificar as fontes 
 de financiament o
 das 
empresas propias  de 
cada forma xurídica, 
incluíndo as externas 
 e 
internas, e 
valorar  as máis axeitadas 
para cada 
tipo e 

 IAEEB3.2.1. 
Determina
 os 
investimentos 
necesarios 
para a posta 
en
 march
a dunha 
empresa, 
 e 
distingue
 as 
principais 
partidas 
relacionadas 
nun
 balanc
e de situación. 

 CSIEE 
 CMCCT 
 CD 

 50% no 
Exame 
 Nivel C na 

rúbrica nos 
traballos de 
aplicación 

 Instrumentos 
Exame 
Traballos 

de 
aplicación 
ou 

 investigac ión 

 IAEEB3.2.2. 
Caracteriza de 
xeito
 básic
o 

 CMCCT 
 CD 
 CSIEE 

 50% no 
Exame 
 Nivel C na 

 Instrumentos 
Exame 

 



 

  
 

 beneficios). 
 B3.5. 

Produtos 
financeiros e 
bancarios para 
pequenas e 
medianas 
empresas (PME): 
comparació n. 

momento no ciclo de vida 
da empresa. 

as posibilidades 
de financiamento 
das empresas, 
diferenciando o 
financiamento 
externo e o 
interno,  a 
curto e a 
longo  prazo, 
así como  o 
custo de cada 
unha  e as 
implicacións na 
marcha da 
empresa. 

 rúbrica nos 
traballos de 
aplicación 

Traballos de 
aplicación ou 

 investigac ión 

 b 
 d 
 e 

 B3.6. 
Planificación 
financeira das 
empresas. 

 B3.3. 
Recoñecer a necesidade 
de planificar o 
 negocio 

 IAEEB3.3.1. 
Presenta un 
estudo de 
viabilidade 
económico- 

 CD 
 CSIEE 
 CAA 
 CMCCT 

 50% no Exame 
 Nivel C na 

rúbrica nos 
traballos de 

 Instrumentos 
Exame 
Traballos 

de 

 



 

  
 
 Estudo

 d
e 
viabilidade 
económico- 
financeira. 
Proxección 
da 
actividade. 
Instrument
o s de 
análise. 
Razóns 
básicas. 

 B3.7. 
Impostos 
que 
afectan as 
empresas. 
Calendari
o fiscal. 

das empresas ligándoa  á 
previsión da evolución do 
sector e da economía nacional, 
así como da planificación 
financeira  e fiscal. 

financeiro  a 
medio  prazo do 
 proxecto de
 empresa, 
aplicando 
condicións reais 
   de 
produtos 
financeiros 
analizados  e 
previsións de 
vendas, segundo
 un 
estudo do 
ámbito mediante 
unha aplicación 
informática tipo
 folla de 
cálculo, 
manexando 
razóns financeiras 

 aplicación aplicación ou 
 investigación 

 



 

  
 

   básicas.    

 IAEEB3.3.2. 
Analiza   os 
produtos 
financeiros máis 
axeitados  de 
entre    as 
entidades 
financeiras do 
ámbito   para 
cada tipo de 
empresa, 
valorando   o 
custo e o risco 
de cada un, e 
selecciona os 
máis  acaído 
para o 
proxecto de 
empresa. 

 CAA 
 CSIEE 
 CMCCT 
 CD 

 50% no 
Exame 
 Nivel C na 

rúbrica nos 
traballos de 
aplicación 

 Instrumentos 
Exame 
Traballos 

de 
aplicación ou 

 investigación 

 IAEEB3.3.3. 
Identifica as 

 CMCCT 
 CD 

 50% no 
Exame 

 Instrumentos 

 



 

  
 
   obrigas fiscais das 

empresas segundo 
a súa actividade e 
a súa forma 
xurídica, sinala 
 o 
funcionamento 
básico do IAE, IVE, 
IRPF e 
IS, e indica as 
principais 
diferenzas entre 
eles. 

 CSIEE  Nivel C na 
rúbrica nos 
traballos de 
aplicación 

Exame Traballos 
aplicació 
investiga n 

 IAEEB3.3.4. 
Valora a 
achega que 
supón a carga 
impositiva das 
empresas  á 
riqueza nacional e 
ao sostemento das 
cargas do Estado. 

 CSC 
 CAA 

 50% no 
Exame 
 Nivel C na 

rúbrica nos 
traballos de 
aplicación 

 Instrumentos 
Exame Traballos 

de 
aplicación ou 
investigación 

 



 

 

 
 
 

 

5.CONSIDERACIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRA A MATERIA 
 
 

Preténdese que o alumno sexa capaz de introducirse no mundo empresarial a través de 

distintas actividades de achega ao mesmo. Por elo o papel do profesor será o de mediador 

entre a realidade do alumno e a realidade empresarial. 

Os principios básicos empregados para levar adiante o proceso de ensinanza-aprendizaxe 

serán entre outros: 

 Fomentar a capacidade para a toma de decisións, as habilidades comunicativas e a 

autonomía do alumnado. A través do traballo en equipo, as simulacións e as 

dinámicas de grupo, 

 Propiciar a adquisición por parte do alumnado de habilidades sociais básicas para a 

súa futura inserción no mundo laboral, sexa coma empresario ou coma traballador por 

conta allea. 

 Facilitar a asimilación dos novos conceptos dende un enfoque globalizado, que permita 

integrar o desenvolvemento do espírito emprendedor con outras áreas de coñecemento 

 Estimular a autoconfianza, a motivacion polo logro, a iniciativa personal e a 

capacidade para comprender e asumir riscos aceptables como paso ineludible para 

a consecución de obxectivos emprendedores. 



 

 

 

 Integrar as tecnoloxías da informacion e da comunicación como ferramenta do proceso 

de ensinanza-aprendizaxe, a través da utilización de materiais multimedia e 

ferramentas interactivas e o uso de internet como medio de comunicación. 

 Propiciar situacións de aprendizaxe motivadoras e funcionais que teñan sentido e 

significado, e onde o alumnado actualice os seus coñecementos, favorecendo así a súa 

independencia. 

 Organizar os contidos de forma ordenada e lóxica, para que o alumnado poida 

establecer relacións. 

 Tratar de forma globalizada e integrada os distintos contidos. 

 Integrar a teoría e a práctica. 

 Fomentar un clima de cooperación nos traballos que favoreza a relativización dos puntos 

de vista, o incremento das aspiracións e do rendemento académico, o proceso de 

socialización, etc. 

 
Con respecto ás actividades plantexadas, o proceso de ensinanza e aprendizaxe, 

desenvolverase do seguinte modo: 

 Actividades introdutorias: Cada paso a realizar no proxecto empresarial irá 

precedido dunhas primeiras actividades que conecten ao alumno coa realidade 

coñecida e esperten a súa curiosidade. Estas actividades serán: preguntas ao grupo 

sobre as súas creenzas sobre situacións do mercado, debates, lectura de artigos, 

valoracións e xuízos sobre problemas actuais, así coma pequenas exposicións e 

esquemas básicos do que se vai a tratar. 

 Actividades de desenvolvemento: Na materia que nos ocupa, predominarán as 

actividades de tipo práctico, de resolución de problemas que permitan asentar os 

conceptos que se empregarán nas fases de realización do proxecto, coma por 

exemplo: exercicios de clasificación dos distintos tipos de empresas. 

Ademais tamén se realizarán mapas conceptuais esquemas resumo que serán 

instrumentos útiles para a autocomprobación do alumnado e do profesorado dos 

coñecementos adquiridos e a súa capacidade de aplicación. 

 Actividades de simulación: Este tipo de actividades serán as máis relevantes dada 

a natureza do materia. Realizaranse despois das actividades de desenvolvemento, 

unha vez se teñan comprendidos os diferentes contidos traballados e co obxectivo de 

aplicar o aprendodo á realidade a través da realización do proxecto empresarial. 



 

 

 
 

 

En todo momento se intentará que sexa unha clase participativa, na que a actuación dos 

alumnos/as sexa a parte máis importante. Fomentarase o traballo en equipo, con 

agrupacións voluntarias ou aleatorias dependendo da actividade. 

 
En definitiva trátase de que o/a alumno/a, gracias á reflexión persoal, sexa capaz de 

recoñecer as súas propias capacidades, fomente as súas habilidades emprendedoras e 

poda desenvolver distintas ideas empresariais que se plasmarán no proxecto empresarial. 

 
6.MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAIAN UTILIZAR 

 
 

 Material aportado polo profesor: guía para a elaboración do plan de empresa, fichas, 

esquemas, etc. 

 Libro do alumno: “INICIACIÓN Á ACTIVIDADE EMPRENDEDORA E EMPRESARIA, 4º 

Eso”, Editorial Santillana 

 Publicacións do Instituto Galego de Estatística: Galicia en cifras. 

 Guías de Actividade Empresarial do BIC Galicia- IGAPE 

 Informes do INEM. 

 Artículos de prensa periódica. 

 Revistas especializadas. 

 Materiais audiovisuais: vídeos, etc. 

 Utilización de medios ofimáticos (follas de cálculo, procesadores de texto, gráficos, etc.) 

 Aplicacións informáticas: A creación de empresas. CD-ROM. IGAPE. BIC GALICIA. 

 Recursos web; 

 www.eea.eu.int Páxina da Axencia Europea de Ambiente. 

 www.camerdata.es Páxinas webs das Cámaras de Comercio. 

 www.rmc.es Páxina do Rexistro Mercantil. 

 www.aeat.es Páxina da Axencia Tributaria. 

 www.circe.es Páxina da Dirección Xeral de Política de Peme. Constitución de 

sociedades en Internet. 

 www.cis.es Páxina do Centro de Investigacións Sociolóxicas. Contén diversas 

enquisas, algunhas das cales teñen que ver coa motivación dos consumidores. 

 www.cocacola.es Exemplo de páxina dunha empresa relevante no seu sector. 

http://www.eea.eu.int/
http://www.camerdata.es/
http://www.rmc.es/
http://www.aeat.es/
http://www.circe.es/
http://www.cis.es/
http://www.cocacola.es/


 

 

 

 www.zara.es Exemplo de páxina dunha empresa relevante no seu sector. 

 www.ico.es Páxina do Instituto Nacional de Crédito. 

 www.ipyme.org Dirección Xeral de Política de Peme. Base de datos sobre 

axudas e subvencións. 

 www.seg-social.es Páxina da Seguridade Social. 

 www.inem.es Servicio Público de Emprego Estatal. Tipos de contratos de 

traballo, Estatuto dos Traballadores, etc. 

 www.mtas.es/mujer Páxina do Instituto da Muller. Iniciativas para promover o 

emprego da muller. 

 www.pntic.mec.es Páxina do Programa de Novas Tecnoloxías do Ministerio de 

Educación. 

 www.laboris.net Páxina web de búsqueda de emprego. 

 www.creaciondempresas.com Páxina de Improdex Desarrollo Empresarial S.L., 

que facilita información sobre a creación de empresas. 

 www.constituciondesociedades.com Trámites on-line para constituir sociedades. 

 www.emprendedorXXI.es Páxina de La Caixa. O portal do emprendedor 

innovador. 

 www.aprendeaemprender.com Páxina elaborada pola Xunta de Castela e León 

adicada a emprendedores. 

 

 . https://www.educaixa.com/es/-/programa-jovenes-emprendedor-1 EduCaixa Programa jóvenes 
emprendedores 
 

  http://www.librosdetextogratis.com/fotos/1442395269_fomo.pdf Libro de texto en liña 
 

  http://www.finanzasparatodos.es/gepeese/es/ludoteca/ Banco de xogos 
 

  http://foljaumeprimer.blogspot.com/2016/02/actividades-eie.html?view=classic Blog Inma Aparici 

 

 
 

7. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 
ALUMNADO. 

 

7.1.CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Os criterios que se establecen a continuación están orientados a comprobar o grao de 

consecución, por parte do alumnado, dos contidos e estándares de aprendizaxe prescritos 

no currículo. 

1. B1.1. Describir as calidades persoais e as destrezas asociadas á iniciativa 

emprendedora analizando os requisitos de distintos postos de traballo e actividades 

http://www.zara.es/
http://www.ico.es/
http://www.ipyme.org/
http://www.seg-social.es/
http://www.inem.es/
http://www.mtas.es/mujer
http://www.pntic.mec.es/
http://www.laboris.net/
http://www.creaciondempresas.com/
http://www.constituciondesociedades.com/
http://www.emprendedorxxi.es/
http://www.aprendeaemprender.com/
https://www.educaixa.com/es/-/programa-jovenes-emprendedor-1
http://www.librosdetextogratis.com/fotos/1442395269_fomo.pdf
http://www.finanzasparatodos.es/gepeese/es/ludoteca/
http://foljaumeprimer.blogspot.com/2016/02/actividades-eie.html?view=classic


 

 

empresariais. 

2. B1.2. Tomar decisións sobre o itinerario vital propio comprendendo as posibilidades de 

emprego, o autoemprego e a carreira profesional, en relación coas habilidades 

persoais e as alternativas de formación e aprendizaxe ao longo da vida. 



 

 

 

3. B1.3. Actuar como futuro/a traballador/a responsable coñecendo os seus dereitos e 

deberes como tal, valorando a acción do Estado e da Seguridade Social na protección 

da persoa empregada, e comprendendo a necesidade de protección dos riscos 

laborais. 

4. B2.1. O alumnado realizará un traballo práctico de creación dunha empresa en 

colaboración co Departamento de Tecnoloxía de centro para comercializar produtos 

elaborados polo alumnado de dita materia utilizando materiais de refugallo. 

5. B2.2. Identificar e organizar a información das áreas da empresa en proxecto 

aplicando os métodos correspondentes á tramitación documental empresarial. 

6. B2.3. Realizar actividades de produción e comercialización propias da empresa 

proxectada, aplicando técnicas de comunicación e traballo en equipo. 

7. B3.1. Describir as formas xurídicas das empresas en relación coas responsabilidades 

legais dos/das seus/súas propietarios/a e xestores/as, así como coas esixencias de 

capital. 

8. B3.2. Identificar as fontes de financiamento das empresas propias de cada forma 

xurídica, incluíndo as externas e internas, e valorar as máis axeitadas para cada tipo e 

momento no ciclo de vida da empresa. 

9. B3.3. Recoñecer a necesidade de planificar o negocio das empresas ligándoa á 

previsión da evolución do sector e da economía nacional, así como da planificación 

financeira e fiscal. 

 
7.2.1 AVALIACIÓN CONTINUA: 

A proposta de valoración numérica dos resultados da avaliación establecerase 

segundo as pautas seguintes: 

 
1. As probas escritas (exercicios de vocabulario e resolución de casos prácticos) 

suporán o 50 % da cualificación global. 

 
2. As tarefas de aplicación de coñecementos e simulación con arreglo aos 

estándares de aprendizaxe marcados (traballos en grupo, proxectos de 



 

 

 

investigación, análise de documentos audiovisuais, creación de plans de 

empresa, exposicións, etc.) poderá sumar ata un 50% na cualificación global. 

 
A comprobación da consecución dos diferentes estándares de avaliación 

realizarase mediante dous procedementos de avaliación: TRABALLOS 

PROPOSTOS E EXAME 

 
 
 
 

Procedemento Mínimo Ponderación Instrumento 

Examen 5 puntos sobre 10 50% EXAME 

Traballos propostos na aula 

virtual 

Nivel C na rúbrica de 

avaliación da avaliación 

50% RÚBRICA 

 
 

 

A Media dos traballos para a obtención da cualificación en cada avaliación 

establecerase a partir das cualificación dos diferentes procedementos SEN 

REDONDEO. 

 
Para alcanzar o nivel de suficiencia (5 puntos) nunha avaliación cómpre acadar 

polo menos o nivel de suficiencia (metade da puntuación) correspondente Á 

PUNTUACIÓN MÍNIMA REQUIRIDA. De non obterse o nivel de suficiencia neste 

apartado a cualificación máxima que se poderá obter será de 4 puntos. 

 
Cando se produza unha avaliación negativa as actividades de recuperación 

consistirán en: 

Na realización dun exame de recuperación que permita demostrar que se 

ten acadado o nivel prescrito. Este exame terá a mesma forma e contidos 

que o exame proposto para as avaliación extraordinarias 

 
***A falta de asistencia aos exames non é recuperable, salvo en caso de 

xustificación documental médica (en caso de enfermidade) ou de institución oficial 

(no caso de non asistencia por requerimento para exames ou por causa personal 

ineludible). A recuperación dos exames aos que se faltou por causa xustificada 



 

 

 

farase antes da avaliación, de ser posible, ou posteriormente e fárase contar a 

avaliación no caderno do profesor. 

Non se contempla a recuperación dos traballos de aplicación ou de aula fora de 

prazo posto que estes poderán entregarse a través da aula ou do blog do alumno, 

mesmo fora do período escolar. 

 
Instrumentos de Avaliación 

1. Exames relativos aos contidos de cada avaliación 

2. Rubrica para a correción das actividades de simulación e actividades 

complementarias. 

 
 

CRITERIO A B C D 

Contidos Non se trata o O tema A abordaxe do Está tratado o 

 tema mais que trátase de tema é limitada tema en 

 superficialmente forma non Abordánse a profundidade 

 Non se abordan significativa maioría dos Abordánse 

 contidos Os contidos contidos todos os 

 específicos abordados As limitacións contidos 

 Non se tiran son pobres son estudadas delimitados 

 conclusións Non se tiran parcialmente Explícanse as 

 Non hai conclusións O método se limitación 

 metodoloxía A metodoloxía usa Usa unha 

  é insuficiente. parcialmente metodoloxía 

   Non se extraen específica 

   conclusións Estraense 

    conclusións 

Redacción e O aspecto do O aspecto do Aspecto coidado Aspecto coidado 

organización traballo é traballo é A linguaxe é e elegante 

 descoidado descoidado estereotipada Bo uso da 

 Uso moi Uso deficiente A organización linguaxe 

 deficiente da da linguaxe de ideas é Boa 

 linguaxe Organización básica sen organización de 



 

  
 

 Organización 

nula das ideas 

Non se 

cumpren os 

apartados 

mínima das 

ideas 

Non se 

cumpren 

todos os 

apartados 

contribución 

persoal 

Cumprense os 

apartados 

propostos 

ideas 

Ben a 

distribución en 

apartados 

Manexo da Non se usan Usánse fontes Usánse fontes Usánse fontes 

información fontes de de de información de información 

 información información válidas pero moi válidas e 

 Non se cita non válidas básicas suficientes 

 correctamente Non se usa Usase un Cítanse 

 Non hai sistema citas sistema citas adecuadamente 

 bibliografía Inclúese non formal Inclúese 

 Non se bibliografía Inclúese bibliografía de 

 distingue entre pero de forma bibliografía pero forma correcta 

 información incorrecta de forma Distínguese 

 allea e persoal Non se incorrecta entre 

  distínguese Distínguese información e 

  entre entre creación 

  información e información e persoal. 

  creación creación  

  persoal. persoal.  

Autonomía Non hai ningún Só é persoal a Establece Proposta orixinal 

 aspecto do atribución de conclusións de análise do 

 traballo que exemplos e a persoais pero tema. 

 sexa persoal conclusión de non é quen de Conclusións 

  forma mínima analizar o tema persoais 

   desde unha Autocrítica da 

   perspectiva propia 

   propia perspectiva. 

 



 

 

 

 CRITERIOS DE PROMOCIÓN: 
 
 

Para superar a materia deberá obterse cando menos a cualificación de 5 puntos 

no cálculo da media das 3 avaliacións, calculada a partir das cualificacións SEN 

REDONDEO obtidas en cada avaliación ou nos exames de recuperación 

correspondentes. 

 
 AVALIACIÓNS EXTRAORDINARIAS 

 
 

O alumnado que non supere o curso na avaliación ordinaria do curso, enfrontará en 

Setembro un exame final de TODOS OS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE DO 

CURSO. 

 
A cualificación do exame establecerase sobre 10 puntos e o alumno/a deberá 

conseguir cando menos 5 para superar a materia. 

 
MODELO DE EXAME FINAL: 

 

 

1. Explica gráficamente os pasos para crear e poñer en marcha unha empresa (ou contido do 

plan de empresa). Para elo, parte dende a idea e a súa descrición e debuxa un diagrama cos 

apartados principais. (2,5p) 

 
2. Explica a diferenza fundamental entre préstamo e crédito. (0,5 p) 

 
 

3. Cales son as vantaxes e inconvenientes derivados de traballar en equipo? (0,5 p) 

 
 

4. Identifica e explica 4 boas prácticas de responsabilidade social. (0,5p) 

 
 

5. Cita 4 medios ou recursos publicitarios. (0,5 p) 

 
 

6. Enumera e explica os trámites de constitución para poñer en marcha un proxecto 

empresarial. (1,5p) 



 

 

 

7. Xoán quere pedir a prestación por desemprego. Sabendo que traballou un total de 6 anos, a 

cantos días de prestación ten dereito? (0,5 p) 

 

8. Marca as opcións correctas: (3,5p) 

 
 

Cal das profesións seguintes non é do sector de servizos sociais?: 

a) Axuda a domicilio. b) Televendedor. c) Comedores escolares. 

 
 

Á hora de realizar un autoanálisis, o coñecemento das actitudes e habilidades persoais é parte 

de o: a) Perfil persoal e profesional. 

b) Perfil do posto de traballo. c) Perfil de actitudes e habilidades persoais. 

 
 

O obxecto dun contrato de traballo é: 

a) Que debe asinarse sen engano nin fraude algún. b) Que se asina para realizar unha 

actividade legal e posible. c) Que se cede o traballo a cambio dunha retribución 

 
Emprender é: 

a) Crear unha empresa. b) Levar á acción unha idea. c) Dirixir unha empresa. 

 
 

A relación entre emprendemento e sociedade é: 

a) Que a idea é útil, xerando valor para a sociedade. b) Que a idea dá beneficios económicos. 

c) Que a idea materialízase nunha empresa, ofrecendo produtos e/ou servizos 

 
 

As tendencias sociais son unha fonte de xeración de ideas que teñen que ver con: 

a) A creatividade. b) A innovación. c) Os hábitos e os comportamentos das persoas. 

 
 

A cota de mercado permítenos coñecer: 

a) Os hábitos de compra do consumidor b) O tipo de competencia ao que nos enfrontamos. c)  

A dimensión do mercado no que nos atopamos 

 
A fase do ciclo de vida do produto na que este quédase obsoleto é: 

a) O crecemento. b) A madurez. c) O declive 



 

 

 

  
 
 
 

8. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A PRÁCTICA 
DOCENTE. 

 

 Indicadores de logro do proceso de ensino 
 

 
 Escala 

1 2 3 4 

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado.     

2. Conseguiuse crear o interese que favoreceu a aprendizaxe.     

Unha cooperativa ten: 

a) Personalidade física. b) Personalidade xurídica. c) Personalidade cooperativa. 

 
 

O empresario individual: 

a) Tributa en función do volume de vendas, podéndose ver prexudicado si ten grandes 

beneficios. b) Ten que inscribir a empresa no Rexistro Mercantil. c) Necesita un mínimo de 

3.000 euros como capital social. 

 
 

Nunha sociedade limitada: 

a) Tes un mínimo de capital social, que ascende a 60.000 euros. b) Tes responsabilidade 

limitada. c) Tes responsabilidade ilimitada. 

 
Alugar un equipo durante un tempo pagando unha cota a cambio de poder utilizalo é: 

a) Un préstamo. b) Un leasing. c) Un renting. 

 
 

Teresa fai unha imposición a prazo fixo de 5.000 euros. Se o tipo de interese aplicable é do 

10%, o primeiro ano pagará de intereses: 

a) 1.000 euros. b) 1.500 euros. c) 500 euros. 

 
 

En xeral, o financiamento dun emprendedor lograda mediante a achega dunha persoa que 

confía no seu proxecto coñécese como: 

a) Crowdfunding. b) Playfunding. c) Business angel. 



 

 

 
3. Conseguiuse motivar para lograr a aplicación e transferencia do 

coñecemento. 

    

4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.     

5. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender ao 

alumnado con NEAE. 

    

6. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.     

7. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.     

8. Correspondeuse o traballo do alumnado dentro do grupo coa avaliación 

obxectiva da materia 

    

9. A avaliación foi obxectiva     

10. A asistencia e compromiso coa materia foi a adecuada     

 
 

 

 Indicadores de logro da práctica docente 
 

 
 Escala 

1 2 3 4 

1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado.     

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.     

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.     

4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do 

alumnado con NEAE. 

    

5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a 

tratar. 

    

6. Combínase o traballo individual e en equipo.     

7. Poténcianse estratexias de animación á lectura.     

8. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e 

escrita. 

    

9. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe.     

10. Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada 

estándar. 

    

11. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas / 

traballos, etc. 

    



 

 

 
12. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos 

derivados da corrección 

    

13. Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus 

acertos e erros. 

    

14. Grao de implicación do profesorado nas funcións de titoría e 

orientación. 

    

15. Os materiais son axeitados as capacidades do alumnado e aos contidos 

da materia 

    

16. Os cuestionarios son adecuados a cada bloque temático     

17. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, 

ampliación… 

    

 
 

 

9. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E 
AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES 

 
 

Non existe alumnado nesta situación. 

 
10. ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE LLE PERMITAN AO ALUMNADO 
ACREDITAR OS COÑECEMENTOS NECESARIOS EN DETERMINADAS MATERIAS, NO 
CASO DO BACHARELATO. 

 

Esta materia non é unha materia de continuidade polo que non precisa deste tipo de 

proba. 

 
11. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE 
SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS. 

 

Dado o carácter transversal e globalizador da materia, será preciso comprobar o nivel de 

dominio. Ao inicio farase unha proba inicial que servirá para valorar os conceptos previos 

alén de ser un indicador da diversidade a tratar na aula. Os resultados desta proba só se 

terán en conta a efectos de adecuar o nivel de partida do proceso de ensino-aprendizaxe 

á realidade de cada grupo e, en consecuencia, non afectará ás cualificacións dos 

alumnos/as. 



 

 

 

En función dos resultados desta proba adaptaranse as actividades propostas nas 

unidades didácticas e as tarefas finais propostas para cada avaliación. 

 
12. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

 

Contémplanse un conxunto de medidas e accións deseñadas coa finalidade de adecuar a 

resposta educativa ás diferentes características, potencialidades, ritmos e estilos de 

aprendizaxe, motivacións e intereses e situacións sociais e culturais de todo o alumnado. 

 
Concretamente, as medidas de reforzo para aqueles alumnos que non respondan 

globalmente aos obxectivos programados serán: 

 Facer un seguimento individualizado do alumno/a para detectar posibles carencias que 

non lle permitan seguir as explicacións teóricas que se fan na clase. 

 Realizar un maior número de exercicios naquelas partes da materia que ofrezan maior 

dificultade. 

 En relación ó traballo en grupo, estes estarán formados por alumnado o máis heteroxéneo 

posible co fin de que entre eles/as se apoien e complementen nas dificultades que podan 

xurdir. Ademais farase un seguimento constante do desenvolvemento das actividades 

realizadas por cada alumno/a e naqueles casos que se considere oportuno poderá 

variarse o tempo e orde dos contidos e criterios de avaliación, aplicándoos de forma 

individualizada. 

 Actividades de ampliación e reforzo: dado o obxectivo final de elaboración dun Proxecto 

Empresarial, as actividades de simulación plantexaranse tendo en conta os distintos 

ritmos de aprendizaxe dos/as alumnos/as. Así, para aqueles alumnos con problemas na 

adquisición de aprendizaxes esenciais, simplificaránselle as tarefas a desenvolver en 

cada parte do Plan de Empresa, facilitándolle esquemas máis básicos que conteñan só os 

puntos máis importantes do Proxecto. 

 En canto aos alumnos que queren e teñen as capacidades de profundizar máis nos 

coñecementos, facilitaráselle máis material e fontes de información para que profundicen 

máis en cada apartado do Plan e proporanse exercicios de redacción de informes a partir 

de visitas a empresas. 



 

 

 

13. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO 
CURSO QUE CORRESPONDA. 

 

Ao longo das unidades didácticas traballaranse os seguintes temas transversais a partir 

de todos os materiais e recursos didácticos utilizados: 

-o desenvolvemento sostible e o medio ambiente. 

-as situacións de risco derivadas da inadecuada utilización das Tecnoloxías da 

Información e a Comunicación. 

-desenvolvemento e afianzamento do espírito emprendedor, a adquisición de 

competencias para a creación e desenvolvemento dos diversos modelos de empresas e 

ao fomento da igualdade de oportunidades e do respecto ao emprendedor e ao 

empresario, así como á ética empresarial. 

-o desenvolvemento de aptitudes como a creatividade, a autonomía, a iniciativa, o traballo 

en equipo, a confianza nun mesmo e o sentido crítico. 

 
14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS POR 
CADA DEPARTAMENTO DIDÁCTICO. 

 

 Non se descarta a realización de outras saídas a empresas e asistencia a charlas 

e conferencias que poidan xurdir ó longo do curso, así coma a participación 

dun/dunha emprendedor/a que acuda ó centro e conte a súa experiencia. 

 
 
 

15. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS 
PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E 
PROCESOS DE MELLORA. 

 

A fin de poder mellorar a programación didáctica dos anos vindeiros: 

 Recoller na memoria final do curso os resultados da avaliación do alumnado por 

materias e cursos 

 Realizar unha valoración para seleccionar as achegas do alumnado que poidan 

incorporarse á programación do ano vindeiro. 

 Realizarase unha comprobación dos indicadores seguintes: 



 

  
 

 Escala 

1 2 3 4 

1. Adecuación do deseño das unidades didácticas, temas a partir dos 

elementos do currículo. 

    

2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades 

didácticas 

    

3. O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e a 

temporalización previstas. 

    

4. Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das 

unidades 

    

5. Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada 

estándar. 

    

6. Asignación a cada estándar do peso correspondente na cualificación.     

7. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a súa 

avaliación. 

    

8. Adecuación da secuencia de traballo na aula.     

9. Adecuación dos materiais didácticos utilizados.     

10. Adecuación do libro de texto     

11. Adecuación do plan de avaliación inicial deseñado, incluídas as 

consecuencias da proba. 

    

16. Adecuación das pautas xerais establecidas para a avaliación 

continua: probas, traballos, etc. 

    

17. Adecuación dos criterios establecidos para a recuperación dun 

exame e dunha avaliación. 

    

18. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación final     

19. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación 

extraordinaria. 

    

22. Adecuación dos exames, tendo en conta o valor de cada estándar.     

 



 

 

 

4- ECONOMÍA 4ºESO 

 
1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

 

A materia de Economía está regulada no DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se 

establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na 

Comunidade Autónoma de Galicia. A formación en economía faise necesaria nun  

contexto globalizado, no que as relacións entre os axentes económicos e sociais son cada 

día máis complexas. 

A consideración do comportamento económico das persoas na procura da satisfacción 

das súas necesidades, así como da produción e da organización dos bens e os servizos 

necesarios, e da distribución dos recursos escasos facilitan a compresión da realidade 

social. 

Calquera persoa necesita coñecer as regras básicas que explican os acontecementos 

económicos e a linguaxe específica utilizada por economistas e medios de comunicación 

para analizar eses feitos. O estudo da economía axuda a percibir e a coñecer o mundo, e 

posibilita analizar e afondar nas relacións humanas, facilita a comprensión dos conceptos 

utilizados habitualmente na análise económica e empresarial, serve para potenciar 

destrezas de razoamento, abstracción e interrelación, e proporciona ferramentas para 

examinar de xeito crítico a sociedade. E contribúe tamén a desenvolver a curiosidade 

intelectual, a capacidade analítica, o rigor e a amplitude de perspectivas á hora de indagar 

no coñecemento de variables como o crecemento, a pobreza, a educación, a saúde, a 

riqueza, o ambiente, etc. Proporciona importantes coñecementos matemáticos e 

estatísticos, habilidades de comunicación oral e escrita para explicar e transmitir ideas e 

conclusións, con argumentos e evidencias empíricas, sentido da ética e respecto polo ser 

humano, así como unha intensa capacidade de traballo, tanto individual como en equipo. 

O enfoque empregado pola economía na resolución dos problemas sociais distínguea das 

restantes ciencias sociais. 

A materia de 4º de ESO distribúese en seis bloques que permiten o estudo da economía 

como ciencia e do papel dos axentes económicos. No bloque 1 ("Ideas económicas 

básicas") recóllense aspectos relativos aos principios económicos, á terminoloxía propia e 

á metodoloxía da ciencia económica. No bloque 2 ("Economía e empresa") analízase o 

papel e o funcionamento do/da axente de empresas na economía. O seguinte bloque 

("Economía persoal") está dedicado ao estudo da transcendencia das decisións 



 

 

 

económicas na vida das persoas. O cuarto bloque ("Economía e ingresos e gastos do 

Estado") repasa o papel estatal no funcionamento económico a través da análise dos  

seus ingresos e gastos. No quinto bloque ("Economía e tipos de xuro, inflación e 

desemprego") repásanse os aspectos máis salientables da economía financeira e a súa 

repercusión na actividade económica e onivel de emprego. E para rematar, o bloque de 

"Economía internacional" fai un breve repaso do funcionamento do sector exterior da 

economía con especial fincapé nas repercusións da integración económica e a 

globalización. 

 
2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

 
 

A materia de Economía incide fundamentalmente nas competencias clave fomentando 

a) A competencia en comunicación lingüística (CLL), a través argumentacións, análises 

de textos relevantes, definicións de termos, diálogos, exposicións orais e escritas, etc. 

b) As competencias sociais e cívicas (CSC) vense fomentadas polo coñecemento 

histórico dos problemas actuais e as respostas posibles a eles. Tamén co debate na aula 

e a argumentación coherente sobre os diferentes problemas. 

c) A materia fomenta a competencia de aprender a aprender (CAA) a través da proposta 

de tarefas de reflexión e investigación. 

d) A competencia dixital (CD) desenvólvese ensinando as claves para a busca de 

información relevante así como a súa presentación en formatos dixitais e a intervención 

en Redes Sociais. 

e) A competencia de sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) a través de 

contidos e destrezas relacionadas co mundo do traballo, a educación económica, a 

financeira e a organización empresarial. 

f) A competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT) a 

través de procesos de razoamento que lle leven á solución de problemas da vida cotidiá, 

a lectura e interpretación de gráficos e a resolución de problemas baseados na aplicación 

de expresións matemáticas. 

 
3. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS POR CURSO 

 
 

a) Integrar o concepto de economía como ciencia da elección. 

b) Identificar os principais axentes económicos, a súa actuación e as relacións entre eles. 



 

 

 

c) Valorar críticamente o impacto das accións dos axentes económicos sobre o entorno. 

d) Adquirir e empregar vocabulario económico con precisión e rigor, de modo que permita 

coñecer, valorar e interpretar a realidade económica e social que nos rodea. 

e) Describir a importancia da empresa e do emprendemento no proceso de creación de 

riqueza dunha sociedade. 

f) Identificar as consecuencias das actividades empresariais para a propia empresa, os 

seus traballadores e a sociedade no seu conxunto. 

g) Coñecer, controlar e xestionar as variables de ingresos e gastos dun orzamento 

persoal e saber decidir con racionalidade entre distintas alternativas económicas da vida 

persoal e relacionalas co benestar propio e social. 

h) Analizalo papel do diñeiro no funcionamento da sociedade. Valorar o aforro como 

medio para alcanzar logros persoais. 

i) Explicar o papel do sector público, como garante do marco de actuación e como axente 

económico. 

l) Valorar criticamente os efectos da súa actuación ou ausencia de actuación respecto á 

igualdade e benestar dunha sociedade. 

m) Diagnosticar os efectos da inflación como elemento distorsionador das decisións que 

toman los axentes económicos nunha sociedade. 

n) Analizar as características principais do mercado de traballo, as políticas de emprego e 

valorar as oportunidades que presenta. 

ñ) Coñecer e valorar as vantaxes do comercio internacional, así como os custes que 

implicou no desenvolvemento de algúns países. 

o) Valorar o potencial da integración económica e as perspectivas da economía galega 

no marco da internacionalización económica. 

p) Buscar, seleccionar, comprender e valorar noticias económicas procedentes de 

distintas fontes. 

q) Realizar tarefas en grupo e participar en debates cunha actitude constructiva, crítica e 

tolerante, fundamentando axeitamente as opinións e valorando o diálogo coma unha vía 

necesaria para a solución dos problemas económicos. 



 

 
 

4. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 
 

 

Economía. 4º de ESO 

Temporalización: 
1º Trimestre: Bloque 1 e 2. 
2º Trimestre: Bloque 3 e 4 
3º Trimestre: Bloque 5 e 6 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

Grao mínimo para 

superar a área 

Indicador mínimo 

de logro 

Instrumentos de     

avaliación/ 

procedementos 

de     

avaliación(%) 

Bloque 1. Ideas económicas básicas 



 

 

 a 

 d 

 f 

 B1.1. 

Economía como 

ciencia: actividade 

económica e 

sociedade 

. 

 B1.2. 

Principios na

 toma de 

decisións económic 

as. 

 B1.3. 

Escaseza, elección e 

 B1.1. 

Explicar a economía 

como ciencia social

 e 

valorar  o impacto 

permanent e

 das 

decisións económic 

as na vida das 

persoas. 

 ECB1.1.1. Recoñece a 

escaseza de recursos e a 

necesidade de elixir e tomar 

decisións como as claves dos 

problemas básicos de

 calquera 

economía,  e 

comprende que todas as 

eleccións supoñen renunciar a 

outras alternativas e que todas 

as decisións teñen 

consecuencias. 

 CCL 

 CSC 

 50%  Instrumento 

Exame 

 ECB1.1.2. Distingue formas 

de analizar e resolver 

problemas 

 CAA 

 CD 

 50%  Instrumento 

Exame 



 

  
 

 asignación de recursos. 

Custo de oportunida 

de. 

 económicos, e identifica 

as súas vantaxes, os seus 

inconvenientes e as súas 

limitacións. 

   

 f 

 h 

 o 

 B1.4. O 

método na economía: 

modelos económic os. 

 B1.5. 

Fronteira de posibilidad 

es de 

produción. 

 B1.2. 

Identificar a 

terminolox ía 

económic a básica e 

o uso dos modelos 

económicos, e 

familiarizarse

 con eles. 

 ECB1.2.1. 

Comprende e utiliza 

correctamente termos da área 

da economía. 

 CCL  50%  Instrumento 

Exame 

 ECB1.2.2. Diferencia entre 

economía positiva e economía 

normativa. 

 CAA 

 CSC 

 50%  Instrumento 

Exame 

 ECB1.2.3. 

Representa  e analiza 

graficamente o custo de 

oportunidade mediante a 

fronteira 

 CD 

 CMCCT 

 50%  Instrumento 

Exame 

 



 

  
 

   de posibilidades de produción.    

 a 

 f 

 B1.6. As 

relacións económicas 

básicas e a súa 

representación. 

 B1.3. 

Tomar conciencia 

dos principios da 

economía para 

aplicar nas relacións 

económicas básicas 

cos condiciona ntes

 de recursos 

e as necesidades. 

 ECB1.3.1. 

Representa   as relacións

 que se establecen 

entre as economías domésticas 

 e as empresas. 

 CMCCT 

 CSC 

 50%  Instrumento 

Exame 

 ECB1.3.2. Aplica 

razoamentos  básicos 

 para interpretar 

problemas económicos 

provenientes   das relacións 

económicas do seu contorno. 

 CMCCT 

 CSC 

 50% no Exame 

50% nos 

cuestion arios 

 Instrumento 

s 

Cuestionario 

s 

Exame 

 



 

  
 

Bloque 2. Economía e empresa 

 a 

 b 

 e 

 m 

 B2.1. A 

empresa e o/a 

empresari o/a. 

 B2.2. 

Elementos 

, funcións e 

obxectivos da 

empresa. 

 B2.3. 

Clases de empresas. 

 B2.4. 

Formas xurídicas da 

empresa. 

 B2.1. 

Describir os

 tipos de 

empresas e 

 as 

formas xurídicas das 

empresas, e 

relacionar con

 cada unha 

coas súas esixencias 

de capital e 

 as 

responsab ilidades 

legais 

 ECB2.1.1. Distingue as formas 

xurídicas das empresas 

 e relaciónaas coas 

esixencias de capital para 

  a  súa constitución 

e coas responsabilidades legais 

 para cada tipo. 

 CMCCT 

 CSIEE 

 50%  Instrumento 

Exame 

 ECB2.1.2. Identifica e valora as 

formas xurídicas de 

empresas   máis 

apropiadas en cada caso, 

 en función das

 características concretas, 

aplicando     o 

razoamento  sobre 

clasificación    das 

 CAA 

 CD 

 50%  Instrumento 

Exame 

 



 

  
 

  dos/das propietario 

s/as e 

xestores/a s, así 

como  as interrelaci 

óns das 

empresas no

 seu contorno 

inmediato. 

empresas.    

 ECB2.1.3. Distingue os 

 tipos   de empresas 

  e  de empresarios/as 

que actúan   no 

 seu ámbito, así como a 

forma de interactuar co seu 

  contorno máis próximo 

e os efectos  sociais  

 e ambientais, positivos 

      e 

negativos, que se observan. 

 CSIEE 

 CSC 

 50% no Exame 

Nivel C 

na 

rúbrica nos traballos 

de aplicación 

 Instrumento 

s 

Exame 

Traballos  de 

aplicación 

ou 

investigación 

 a 

 f 

 e 

 B2.5. 

Proceso produtivo e 

factores produtivos 

. 

 B2.6. 

 B2.2. 

Analizar as 

características 

principais do 

 ECB2.2.1. Analiza os tipos 

de factores produtivos 

 e  as relacións 

  entre 

produtividade, eficiencia  

   e tecnoloxía. 

 CMCCT 

 CSC 

 50%  Instrumento 

Exame 

 



 

  
 

 Sectores da 

actividade económic 

a. 

proceso produtivo.  ECB2.2.2. Identifica os

 sectores 

económicos, así como os seus 

retos e as súas oportunidades. 

 CD 

 CSC 

 50% no Exame 

50% nos cuestion 

arios 

 Instrumento 

s 

Cuestionario 

s 

Exame 

 e 

 f 

 B2.7. 

Fontes de financiam 

ento das empresas. 

Novas formas de 

financiamento. 

 B2.3. 

Identificar as

 fontes de 

financiamento 

 das empresas. 

 ECB2.3.1. Explica as 

posibilidades de financiamento 

das empresas e 

diferencia  o 

financiamento externo e o 

interno, a curto e a longo prazo, 

así como o custo de cada unha 

e as implicacións na marcha

 da 

empresa. 

 CCL 

 CD 

 CMCCT 

 50%  Instrumento 

Exame 

 e 

 f 

 B2.8. 

Ingresos e custos da 

 B2.4. 

Determinar, para un 

 ECB2.4.2. Distingue os 

ingresos e os custos dunha 

 CD 

 CMCCT 

 50% no Exame 

50% nos 

 Instrumentos 

Cuestionario 

 



 

  
 

 empresa: clasificaci 

ón. 

 B2.9. 

Resultado s da 

empresa. 

caso sinxelo, a 

estrutura de ingresos 

e custos dunha 

empresa, calculando 

o seu 

beneficio. 

empresa, calcula o seu 

beneficio ou a súa perda, 

aplicando razoamentos 

matemáticos, e 

interpreta os 

resultados. 

 cuestionarios  Exame 

 a 

 e 

 f 

 B2.10. 

Obrigas fiscais das 

empresas. 

 B2.5. 

Diferenciar os 

impostos que 

afectan as empresas 

e a 

importanci a do 

cumprime 

 ECB2.5.1. Identifica as obrigas 

fiscais das empresas segundo a 

súa forma xurídica e as 

actividades, e sinala o 

funcionamento básico dos 

impostos e as principais 

diferenzas entre eles. 

 CD 

 CMCCT 

 50%  Instrumento 

Exame 

 



 

  
 

  nto das obrigas 

fiscais. 

 ECB2.5.2. Valora a achega 

que para a riqueza nacional 

supón a carga impositiva

 que 

soportan as 

empresas. 

 CSC  50%  Instrumento 

Exame 

Bloque 3. Economía persoal 

 d 

 e 

 f 

 B3.1. 

Orzament o persoal. 

Control de ingresos 

e gastos. 

 B3.2. 

Xestión do 

orzamento 

. 

Obxectivo s e 

prioridade 

 B3.1. 

Realizar un 

orzamento persoal 

distinguind o entre os 

tipos  de ingresos e 

gastos,  e controlar o 

seu grao de 

 ECB3.1.1.  Elabora un

 orzamento ou plan

  financeiro persoal, 

identificando  os 

ingresos e os gastos 

integrantes, e realiza o seu 

seguimento. 

 CAA 

 CD 

 CMCCT 

 50% no Exame 

Nivel C na 

rúbrica nos 

traballos de 

aplicación 

 Instrumento s 

Exame 

Traballos  de 

aplicación 

ou 

investigación 

 ECB3.1.2. Utiliza 

ferramentas informáticas 

 na 

 CAA 

 CD 

 CMCCT 

 50% no Exame 

Nivel C 

 Instrumento s 

Exame 

 



 

  
 

 s. cumprime nto e

 as posibles 

necesidades 

 de 

adaptación. 

preparación e 

desenvolvemento dun 

orzamento ou plan financeiro 

personalizado. 

 na rúbrica nos 

traballos de 

aplicación 

Traballos de 

aplicación 

ou 

investigación 

 ECB3.1.3  Manexa gráficos 

de análise que permiten 

comparar   unha realidade 

personalizada coas previsións 

establecidas. 

 CAA 

 CD 

 CMCCT 

 50% no Exame 

Nivel C 

na 

rúbrica nos 

traballos de 

aplicació n 

 Instrumento s 

Exame 

Traballos  de 

aplicación 

ou 

investigación 

 a 

 d 

 m 

 B3.3. 

Planificaci ón económic 

o- 

 B3.2. 

Decidir con racionalid 

ade ante 

 ECB3.2.1. 

Comprende as 

necesidades de planificación 

e do manexo  de asuntos 

 CAA 

 CSIEE 

 50%  Instrumento 

Exame 

 



 

  
 

 financeira: necesidad es 

económicas nas 

etapas da vida. 

as alternativa s 

económicas da vida 

persoal, e relacional 

as co 

benestar propio e 

social. 

financeiros ao longo da 

 vida.  Esa 

planificación vincúlase 

    á previsión

 realizada en cada 

etapa, de acordo  

 coas decisións 

tomadas e a marcha 

  da actividade 

económica nacional. 

   

 a 

 f 

 B3.4. 

Aforro  e endebeda 

mento. Os plans de 

pensións. 

 B3.5. 

Risco e diversifica 

ción. 

 B3.3. 

Expresar unha 

actitude positiva cara

 ao 

aforro, e empregar 

o aforro como 

medio 

 ECB3.3.1. Recoñece e 

explica a relevancia do aforro 

e do control do gasto. 

 CAA 

 CSC 

 50%  Instrumento 

Exame 

 ECB3.3.2. Analiza as

 vantaxes  e 

inconvenientes do 

endebedamento, valorando o 

risco e seleccionando 

 a 

 CAA 

 CSC 

 50%  Instrumento 

Exame 

 



 

  
 

  para alcanzar 

diversos obxectivos 

. 

decisión máis 

axeitada para cada 

momento. 

   

 a 

 b 

 e 

 f 

 g 

 B3.6. O 

diñeiro. 

 B3.7. 

Contratos financeiro s:

 contas e tarxetas de 

 débito e crédito. 

 B3.8. 

Relacións no mercado 

financeiro: información

 e 

negociació 

 B3.4. 

Recoñecero 

funcionamento básico 

do diñeiro  e 

diferenciar os

 tipos de contas 

bancarias e 

 de 

tarxetas emitidas 

como medios de 

pagament 

 ECB3.4.1. 

Comprende os termos 

fundamentais  e 

describe o 

funcionamento das contas 

na operativa bancaria. 

 CCL 

 CMCCT 

 50%  Instrumento 

Exame 

 ECB3.4.2. Valora e 

comproba a 

necesidade de 

interpretar as 

cláusulas dos 

contratos bancarios para 

coñecer os dereitos e as 

obrigas que se 

 CCL 

 CAA 

 CD 

 50% no Exame 

50% nos 

cuestion arios 

 Instrumento 

s 

Cuestionario 

s 

Exame 

 



 

  
 

 n. 

 B3.9. 

Implicació ns dos 

contratos financeiro 

s. Dereitos e responsab 

ilidades dos/das 

consumidores/as no 

mercado financeiro. 

o, e 

valorar  a oportunida 

de do seu uso con 

garantías e responsab 

ilidade. 

derivan delas, así como a 

importancia de operar en 

condicións  de 

seguridade cando se

 empregan 

procedementos 

telemáticos. 

   

 ECB3.4.3. 

Recoñece a 

capacidade  de 

negociación coas 

entidades financeiras e 

analiza os

 procedementos de 

reclamación ante estas. 

 CAA 

 CD 

 50%  Instrumento 

Exame 

 ECB3.4.4. Identifica e

 explica as 

modalidades de tarxetas 

bancarias, así        como       

os 

 CCL 

 CD 

 CMCCT 

 50% no Exame 

50% nos 

cuestion arios 

 Instrumento s 

Cuestionario s 

Exame 

 



 

  
 

   elementos e os 

procedementos que 

garanten a 

seguridade na súa 

operativa. 

   

 e 

 f 

 g 

 B3.10. O 

seguro como medio para

 a cobertura de 

riscos. Tipoloxía de 

seguros. 

 B3.5. 

Coñecer o concepto 

de segurore a

 súa finalidade. 

 ECB3.5.1. Identifica, 

describe e clasifica os 

tipos de seguros segundo 

os riscos ou as situacións 

adversas nas 

etapas da vida. 

 CAA 

 CCL 

 CMCCT 

 50%  Instrumento 

Exame 

Bloque 4. Economía e ingresos e gastos do Estado 

 a 

 b 

 e 

 f 

 B4.1. 

Orzamentos públicos: 

ingresos e 

 B4.1. 

Recoñecer e 

analizar a procedenc 

 ECB4.1.1. Identifica as 

vías de onde proceden

 os 

ingresos do Estado, así 

como as 

 CMCCT 

 CSC 

 50%  Instrumento 

Exame 

 



 

  
 

 g 

 ñ 

gastos do Estado. ia das 

principais fontes de 

ingresos e gastos do 

Estado,  e interpretar 

gráficos onde se 

amose esa distribució 

n. 

principais áreas dos 

gastos do Estado, e 

comenta as súas 

relacións. 

   

 ECB4.1.2. Analiza e 

interpreta datos e 

gráficos de contido 

económico relacionados

 cos 

ingresos e os 

gastos do Estado. 

 CD 

 CMCCT 

 50% no Exame 

50% nos cuestion 

arios 

 Instrumento s 

Cuestionario s 

Exame 

 ECB4.1.3. Distingue nos

 ciclos 

económicos o 

comportamento dos 

ingresos e dos gastos 

públicos, así como os 

efectos que se poden 

producir ao longo do 

tempo. 

 CMCCT 

 CSC 

 50%  Instrumento 

Exame 

 



 

  
 

   
 ECB4.1.4. Describe o

 contido dos 

orzamentos públicos 

 e 

argumenta a 

necesidade de prever 

os ingresos e os gastos, e 

controlar a súa execución. 

 CCL 

 CSC 

 50%  Instrumento 

Exame 

 a 

 e 

 f 

 B4.2. A 

débeda pública e o

 déficit público. 

 B4.2. 

Diferenciar e 

explicar os conceptos 

de débeda pública

 e déficit 

público. 

 ECB4.2.1. 

Comprende e 

expresa as 

diferenzas entre os 

conceptos de 

débeda pública e déficit 

público, así como a relación 

que se produce entre eles. 

 CCL 

 CMCCT 

 50%  Instrumento 

Exame 

 a  B4.3. 

Desiguald 

 B4.3. 

Determina 

 ECB4.3.1. Coñece e 

describe os efectos 

 CCL  50%  Instrumento 

Exame 

 



 

  
 

 c 

 d 

 e 

 f 

ades económicas e 

distribución da 

renda. 

r o 

impacto para 

 a sociedade 

da desigualdade da 

renda  e estudar as 

ferramentas de 

redistribución da 

renda. 

da desigualdade da renda

 e os 

instrumentos de 

redistribución desta. 

 CMCCT 

 CSC 

  

 ECB4.3.2. Interpreta 

gráficos representativos da 

distribución da renda 

 CAA 

 CD 

 CMCCT 

 50% no Exame 

50% nos cuestion 

arios 

 Instrumento s 

Cuestionario s 

Exame 

Bloque 5. Economía e tipos de xuro, inflación e desemprego 

 a 

 c 

 e 

 f 

 B5.1. 

Tipos de xuro. 

 B5.2. 

Inflación. 

 B5.3. 

 B5.1. 

Diferencia r as 

magnitudes de tipos 

de xuro, inflación e 

 ECB5.1.1. Describe as

 causas da 

inflación e valora as súas

  principais 

repercusións económicas

  e sociais. 

 CCL 

 CSC 

 50%  Instrumento 

Exame 

 



 

  
 

 Consecue ncias 

 dos cambios nos

 tipos de xuro e 

inflación. 

 B5.4. 

Desemprego: 

clasificación e 

consecuencias. 

desemprego, analizar 

as relacións entre elas 

e interpretar datos

  e gráficos 

vinculados con esas 

magnitudes. 

 ECB5.1.2. Explica o 

funcionamento dos tipos de 

interese e as 

consecuencias da súa 

variación para a marcha da 

economía. 

 CCL 

 CMCCT 

 CSC 

 50%  Instrumento 

Exame 

 ECB5.1.3. Valora e 

interpreta datos e 

gráficos de contido 

económico relacionados

 cos 

tipos de xuro, 

inflación   e 

desemprego. 

 CD 

 CMCCT 

 50% no Exame 

50% nos 

cuestionarios 

 Instrumentos 

Cuestionarios 

Exame 

 a 

 c 

 e 

 f 

 B5.5. 

Causas do 

desemprego e 

políticas contra o 

desempre 

 B5.2. 

Valorar opcións de 

políticas macroeco 

nómicas 

 ECB5.2.1. Describe as

 causas do 

desemprego  e valora

 as súas 

principais repercusións 

económicas  e 

 CCL 

 CMCCT 

 CSC 

 50%  Instrumento 

Exame 

 



 

  
 

 go. O 

desemprego en 

Galicia. 

 B5.6. 

Perspectivas da 

ocupación 

. 

para facer fronte ao 

desemprego. 

sociais.    

 ECB5.2.2. Analiza os

 datos  de 

desemprego en 

España e as políticas 

contra o desemprego. 

 CD 

 CSC 

 50% no Exame 

Nivel C 

na 

rúbrica nos 

traballos de 

aplicación 

 Instrumento s 

Exame 

Traballos  de 

aplicación 

ou 

investigación 

 ECB5.2.3. Investiga e 

recoñece vieiros e 

tendencias de 

emprego. 

 CAA 

 CD 

 50% no Exame 

Nivel C 

na 

rúbrica nos 

traballos de 

aplicación 

 Instrumento s 

Exame 

Traballos  de 

aplicación 

ou 

investigación 

 



 

  
 

Bloque 6. Economía internacional 

 a 

 e 

 f 

 m 

 B6.1. 

Globalizac ión 

económica. 

 B6.2. 

Comercio internacio 

nal. 

 B6.3. 

Integració n económic 

a e 

monetaria europea. 

 B6.4. 

Economía e ambiente: 

 B6.1. 

Valorar  o impacto da 

globalizaci ón económic 

a, do 

comercio internacio nal 

e dos procesos de 

integración económic a

 na 

calidade de vida 

das persoas  e 

 ECB6.1.1. Valora o grao de 

interconexión das 

economías de todos os 

países do mundo e aplica a 

perspectiva global para 

emitir xuízos críticos. 

 CAA 

 CSC 

 50%  Instrumento 

Exame 

 ECB6.1.2. Explica as

 razóns   que 

xustifican    o 

intercambio económico 

 entre países e que 

inflúen nel. 

 CCL 

 CSC 

 50%  Instrumento 

Exame 

 ECB6.1.3. Analiza e 

presenta acontecementos 

económicos 

 CAA 

 CD 

 CSC 

 50% no Exame 

50% nos 

cuestion 

 Instrumento s 

Cuestionario s 

 



 

  
 

 sustentabil idade. no ambiente. contemporáneos no 

contexto  da 

globalización e  o 

comercio internacional. 

 arios Exame 

 ECB6.1.4. 

Recoñece  e 

enumera vantaxes e 

inconvenientes do 

proceso de 

integración económica 

 e 

monetaria da Unión 

Europea. 

 CCL 

 CD 

 CSC 

 50% no Exame 

50% nos 

cuestion 

arios 

 Instrumento s 

Cuestionario s 

Exame 

 ECB6.1.5. 

Reflexiona sobre os 

problemas ambientais e a 

súa relación co impacto 

económico internacional,

 e 

analiza as 
posibilidades dun 
desenvolvemento 
sustentable. 

 CAA 

 CSC 

 50% no Exame 

50% nos cuestion 

arios 

 Instrumento s 

Cuestionario s 

Exame 

 



 

 

 
 
 
 

5. CONSIDERACIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRA A MATERIA 
 
 

Os principios básicos empregados para levar adiante o proceso de ensinanza-aprendizaxe 

serán entre outros: 

 Propiciar situacións de aprendizaxe motivadoras e funcionais que teñan sentido e 

significado, e onde o alumnado actualice os seus coñecementos, favorecendo así a 

súa independencia. 

 Organizar os contidos de forma ordenada e lóxica, para que o alumnado poida 

establecer relacións. 

 Tratar de forma globalizada e integrada os distintos contidos. 

 Integrar a teoría e a práctica. 

 Fomentar un clima de cooperación nos traballos que favoreza a relativización dos 

puntos de vista, o incremento das aspiracións e do rendemento académico, o proceso 

de socialización, etc. 

O desenvolvemento metodolóxico xeral das unidades de traballo, será realizado do seguinte 

modo: Sondaxe inicial sobre os coñecementos previos. 

 Presentación dos aspectos esenciais da unidade a través dun mapa conceptual. 



 

 

 

 Lectura comprensiva dos epígrafes teóricos da unidade e explicación de conceptos 

básicos. 

 Realización de actividades complementarias e de aplicación. 

 Resolución de dúbidas e corrección de actividades e exercicios. 

 Actividade final referida a contidos esenciais da unidade. 

 Proba escrita cada dous bloques temáticos. 

 

Todos estes aspectos desenvolveranse cunha metodoloxía activa, que logre a 

participación de todo o alumnado. 

 
6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAIAN UTILIZAR 

 
 

o Material de traballo aportado polo profesor. 

o Recoméndase o uso do texto “ECONOMÍA 4º ESO”, MCGRAW-HILL 

 

Recursos web 

 www.eea.eu.int Páxina da Axencia Europea de Ambiente. 

 www.camerdata.es Páxinas webs das Cámaras de Comercio. 

 www.rmc.es Páxina do Rexistro Mercantil. 

 www.aeat.es Páxina da Axencia Tributaria. 

 www.circe.es Páxina da Dirección Xeral de Política de Peme. Constitución de sociedades 

en Internet. 

 www.paginas-amarillas.es Reúne información sobre empresas agrupadas por categorías. 

 www.cis.es Páxina do Centro de Investigacións Sociolóxicas. Contén diversas enquisas, 

algunhas das cales teñen que ver coa motivación dos consumidores. 

 www.cocacola.es Exemplo de páxina dunha empresa relevante no seu sector. 

 www.zara.es Exemplo de páxina dunha empresa relevante no seu sector. 

 www.ico.es Páxina do Instituto Nacional de Crédito. 

 www.ipyme.org Dirección Xeral de Política de Peme. Base de datos sobre axudas e 

subvencións. 

 www.cofides.es Sociedade de capital risco. 

 www.cesgar.es Sociedade de Garantía Recíproca. 

 www.seg-social.es Páxina da Seguridade Social. 

http://www.eea.eu.int/
http://www.camerdata.es/
http://www.rmc.es/
http://www.aeat.es/
http://www.circe.es/
http://www.paginas-amarillas.es/
http://www.cis.es/
http://www.cocacola.es/
http://www.zara.es/
http://www.ico.es/
http://www.ipyme.org/
http://www.cofides.es/
http://www.cesgar.es/
http://www.seg-social.es/


 

 

 

 www.inem.es Servicio Público de Emprego Estatal. Tipos de contratos de traballo, 

Estatuto dos Traballadores, etc. 

 www.mtas.es/mujer Páxina do Instituto da Muller. Iniciativas para promover o emprego 

da muller. 

 www.pntic.mec.es Páxina do Programa de Novas Tecnoloxías do Ministerio de Educación. 

 www.laboris.net Páxina web de búsqueda de emprego. 

 www.creaciondempresas.com Páxina de Improdex Desarrollo Empresarial S.L., que 

facilita información sobre a creación de empresas. 

 www.constituciondesociedades.com Trámites on-line para constituir sociedades. 

 www.emprendedorXXI.es Páxina de La Caixa. O portal do emprendedor innovador. 

 www.aprendeaemprender.com Páxina elaborada pola Xunta de Castela e León adicada 

a emprendedores. 

 www.mujeresdeempresa.com Centro de negocios para empresarias e emprendedoras. 
 
 

Aplicacións informáticas. 

 A creación de empresas. CD-ROM. IGAPE. BIC GALICIA. 

 Software diverso (Excell, Word, PowerPoint…). 

 
 

7. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 
ALUMNADO. 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Os criterios que se establecen a continuación están orientados a comprobar o grao de 

consecución, por parte do alumnado, dos contidos e estándares de aprendizaxe prescritos 

no currículo. 

1. B1.2 Explicar a economía como ciencia social e valorar o impacto permanente das 

decisións económicas na vida das persoas. 

2. B1.2. Identificar a terminoloxía económica básica e o uso dos modelos económicos, e 

familiarizarse con eles. 

3. B1.3.  Tomar  conciencia  dos  principios  da  economía para aplicar nas relacións 

económicas básicas cos condicionantes de recursos e as necesidades. 

4. B2.1. Describir os tipos de empresas e as formas xurídicas das empresas, e 

relacionar con cada unha coas súas esixencias de capital e as responsabilidades 

http://www.inem.es/
http://www.mtas.es/mujer
http://www.pntic.mec.es/
http://www.laboris.net/
http://www.creaciondempresas.com/
http://www.constituciondesociedades.com/
http://www.emprendedorxxi.es/
http://www.aprendeaemprender.com/
http://www.mujeresdeempresa.com/


 

 

 

legais dos/das propietarios/as e xestores/as, así como as interrelacións das 

empresas no seu contorno inmediato. 

5. B2.2. Analizar as características principais do proceso produtivo. 

6. B2.3. Identificar as fontes de financiamento das empresas. 

7. B2.4. Determinar, para un caso sinxelo, a estrutura de ingresos e custos dunha 

empresa, calculando o seu beneficio. 

8. B2.5. Diferenciar os impostos que afectan as empresas e a importancia do 

cumprimento das obrigas fiscais. 

9. B3.1. Realizar un orzamento persoal distinguindo entre os tipos de ingresos e gastos, 

e controlar o seu grao de cumprimento e as posibles necesidades de adaptación. 

10. B3.2. Decidir con racionalidade ante as alternativas económicas da vida persoal, e 

relacionalas co benestar propio e social. 

11. B3.3. Expresar unha actitude positiva cara ao aforro, e empregar o aforro como 

medio para alcanzar diversos obxectivos. 

12. B3.4. Recoñecer o funcionamento básico do diñeiro e diferenciar os tipos de contas 

bancarias e de tarxetas emitidas como medios de pagamento, e valorar a 

oportunidade do seu uso con garantías e responsabilidade. 

13. B3.5. Coñecer o concepto de seguro e a súa finalidade. 

14. B4.1. Recoñecer e analizar a procedencia das principais fontes de ingresos e 

gastos do Estado, e interpretar gráficos onde se amose esa distribución. 

15. B4.2. Diferenciar e explicar os conceptos de débeda pública e déficit público. 

16. B4.3. Determinar o impacto para a sociedade da desigualdade da renda e estudar 

as ferramentas de redistribución da renda. 

17. B5.1. Diferenciar as magnitudes de tipos de xuro, inflación e desemprego, analizar 

as relacións entre elas e interpretar datos e gráficos vinculados con esas magnitudes. 

18. B5.2. Valorar opcións de políticas macroeconómicas para facer fronte ao 

desemprego. 

19. B6.1. Valorar o impacto da globalización económica, do comercio internacional e 

dos procesos de integración económica na calidade de vida das persoas e no 

ambiente. 



 

 

 
 

 

 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 
 

7.2.1.AVALIACIÓN CONTINUA: 

 
 

A proposta de valoración numérica dos resultados da avaliación establecerase 

segundo as pautas seguintes: 

 
3. A valoración dos cuestionarios propostos na aula suporá o 10 % da cualificación 

global. Realizarase un cuestionario por unidade didáctica 

4. A corrección das probas escritas sobre os contidos con arreglo aos estándares 

de aprendizaxe e o instrumento de avaliación correspondente, suporán o 80 % 

da cualificación global. Como mínimo realizarase unha proba ou exame 

trimestral. Para cada avaliación fixarase un tipo de proba. 

5. As Tarefas de aplicación de coñecementos con arreglo aos estándares de 

aprendizaxe marcados, (lecturas, proxectos de investigación, análise de 

documentos audiovisuais, exposicións, etc.) poderá sumar ata un 10% na 

cualificación. Poderá realizarse unha por trimestre. 

 
A comprobación da consecución dos diferentes estándares de avaliación 

realizarase mediante tres procedementos de avaliación: EXAME, 

CUESTIONARIOS, TRABALLOS PROPOSTOS. 

 
 

Procedemento Mínimo Ponderación Instrumento 

Cuestionarios 5 puntos sobre 10 10% Cuestionario 

Exame 5 puntos sobre 10 80% EXAME 

Traballos propostos na aula Nivel C na rúbrica de 

avaliación da avaliación 

10% RÚBRICA 

 
 

 

Tanto a corrección dos cuestionarios como a entrega de traballos terá lugar na aula 

e aparecerán recollidos no libro do alumno do profesor. 



 

 

 

A Media dos traballos para a obtención da cualificación en cada avaliación 

establecerase a partir das cualificación dos diferentes procedementos SEN 

REDONDEO. 

 
Para alcanzar o nivel de suficiencia(5 puntos) nunha avaliación cómpre acadar 

polo menos o nivel de suficiencia (metade da puntuación) correspondente Á 

PUNTUACIÓN MÍNIMA REQUIRIDA. De non obterse o nivel de suficiencia neste 

apartado a cualificación máxima que se poderá obter será de 4 puntos. 

 
Cando se produza unha avaliación negativa as actividades de recuperación 

consistirán en: 

Na realización dun exame de recuperación que permita demostrar que se 

ten acadado o nivel prescrito. Este exame terá a mesma forma e contidos 

que o exame proposto para as avaliación extraordinarias 

 
***A falta de asistencia aos exames non é recuperable, salvo en caso de 

xustificación documental médica (en caso de enfermidade) ou de institución oficial 

(no caso de non asistencia por requerimento para exames ou por causa personal 

ineludible). A recuperación dos exames aos que se faltou por causa xustificada 

farase antes da avaliación, de ser posible, ou posteriormente e fárase constar a 

avaliación no caderno do profesor. 

Non se contempla a entrega de traballos fora de prazo. 

 
 

Instrumentos de Avaliación 

1. Cuestionarios realizados na aula (un por cada unidade didáctica). 

2. Exames relativos aos contidos de cada avaliación 

3. Rubrica para a correción dos Traballos de aplicación ou investigación 



 

  
 

RUBRICA PARA TRABALLOS 

CRITERIO A B C D 

Contidos Non se trata o O tema trátase A abordaxe do Está tratado o 

 tema mais que de forma non tema é limitada tema en 

 superficialmente significativa Abordánse a profundidade 

 Non se abordan Os contidos maioría dos Abordánse todos 

 contidos abordados son contidos os contidos 

 específicos pobres As limitacións delimitados 

 Non se tiran Non se tiran son estudadas Explícanse as 

 conclusións conclusións parcialmente limitación 

 Non hai A metodoloxía O método se usa Usa unha 

 metodoloxía é insuficiente. parcialmente metodoloxía 

   Non se extraen específica 

   conclusións Estraense 

    conclusións 

Redacción e O aspecto do O aspecto do Aspecto coidado Aspecto coidado 

organización traballo é traballo é A linguaxe é e elegante 

 descoidado descoidado estereotipada Bo uso da 

 Uso moi Uso deficiente A organización linguaxe 

 deficiente da da linguaxe de ideas é básica Boa organización 

 linguaxe Organización sen contribución de ideas 

 Organización mínima das persoal Ben a 

 nula das ideas ideas Cúmprense os distribución en 

 Non se Non se apartados apartados 

 cumpren os cumpren todos propostos  

 apartados os apartados   

Manexo da Non se usan Úsanse fontes Úsanse fontes de Úsanse fontes de 

información fontes de de información información información 

 información non válidas válidas pero moi válidas e 

 Non se cita Non se usa básicas suficientes 

 correctamente sistema citas Usase un sistema Cítanse 

 Non hai Inclúese citas non formal adecuadamente 

 



 

 

 
 bibliografía 

Non se 

distingue entre 

información 

allea e persoal 

bibliografía 

pero de forma 

incorrecta 

Non se 

distínguese 

entre 

información e 

creación 

persoal. 

Inclúese 

bibliografía pero 

de forma 

incorrecta 

Distínguese entre 

información e 

creación persoal. 

Inclúese 

bibliografía de 

forma correcta 

Distínguese 

entre información 

e creación 

persoal. 

Autonomía Non hai ningún Só é persoal a Establece Proposta orixinal 

 aspecto do atribución de conclusións de análise do 

 traballo que exemplos e a persoais pero tema. 

 sexa persoal conclusión de non é quen de Conclusións 

  forma mínima analizar o tema persoais 

   desde unha Autocrítica da 

   perspectiva propia 

   propia perspectiva. 

 
 

 

 CRITERIOS DE PROMOCIÓN: 
 
 

Para superar a materia deberá obterse cando menos a cualificación de 5 puntos 

no cálculo da media das 3 avaliacións, calculada a partir das cualificacións SEN 

REDONDEO obtidas en cada avaliación ou nos exames de recuperación 

correspondentes. 

 
7.3.1.AVALIACIÓNS EXTRAORDINARIAS 

O alumnado que non supere o curso na avaliación ordinaria do curso, enfrontará en 

Setembro un exame final de TODOS OS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE DO 

CURSO. 

 
A cualificación do exame establecerase sobre 10 puntos e o alumno/a deberá 

conseguir cando menos 5 para superar a materia. O exame poderá constar de: 



 

 

 

 Cuestións teóricas de resposta breve.

 Exercicios comentados, nos que se lle pide ó alumnado que comente ou xustifique a 

súa resposta.

 Probas de definición de conceptos, nas que se debe expresar un concepto e 

inclusive propor exemplos ilustrativos.

 Resolución de problemas.
 
 
 

 

MODELO DE EXAME FINAL 

 
 

1. Que diferencia a economía positiva da economía normativa? 

Identifica que rama da economía (microeconomía ou macroeconomía) estuda os 

seguintes fenómenos: 

-Subida do IPC 

-Consumo dunha familia 

-Cifras de paro e ocupación 

- Prezo que fixa unha empresa 

(1 punto) 

 
 
 

2. Representa a Fronteira de Posibilidades de Produción dunha economía con dous 

bens (X e Y) que responde á seguinte fórmula: 

a ) Y = 120 - 2x 

b) Clasifica estos puntos en eficientes, ineficientes ou inalcanzables. A=(20,80), B= 

(40, 40), C=(40, 50) y D=(50,0) 

c) Cal é o custe de oportunidade de pasar do punto A ao B? 

(2 puntos) 

3. Pensa nun día normal da túa vida, identifica os axentes económicos que 

interactúan contigo cada día e debuxa o fluxo circular da renda representando as 

distintas relacións. (1,5 puntos) 



 

  
 

4. O negocio de pastelería de Andrea presenta os seguintes datos mensuais: 

- Alquiler del local 600 euros 

- Seguros 100 euros 

- Xestoría 150 euros 

- Suministros (electricidade, gas...) 100 euros. 

Por outra parte, cada pastel fabricado require 0,20 euros de biscoito, 0,10 euros de 

chocolate e 0,05 euros de nata. Cada magdalena require de ingredientes (fariña, 

levadura, azúcar, aceite...) 0,20 euros. O prezo de venda de cada pastel é de 2 

euros e o de cada magdalena dun 1 euro. 

Pídese: 

a) Diferencia entre custes fixos e variables. 

b) Calcula o beneficio se producen e venden ese mes 1.000 pasteis e 2.000 

magdalenas. 

 
(2 puntos) 

 
 

5. Completa o seguinte cadro: (1 punto) 

 

Forma xurídica Capital mínimo Responsabilidade  

Empresario individual   

CSociedade anónima   

Sociedade limitada   

Cooperativa   

 

 
6. Clasifica as seguintes empresas en función dos sectores económicos (1,5 

puntos): 

-El Corte Inglés 

-Google 

-INDITEX 

-SEUR 

-SAMSUNG 

-Granxa local 

 



 

 

 

  
 
 
 

8. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A PRÁCTICA 

DOCENTE. 

 

 Indicadores de logro do proceso de ensino 
 

 
 Escala 

1 2 3 4 

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado.     

2. Conseguiuse crear o interese que favoreceu a aprendizaxe.     

3. Conseguiuse motivar para lograr a aplicación e transferencia do 

coñecemento. 

    

4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.     

5. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender ao 

alumnado con NEAE. 

    

6. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.     

7. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.     

8. Correspondeuse o traballo do alumnado dentro do grupo coa avaliación 

obxectiva da materia 

    

9. A avaliación foi obxectiva     

10. A asistencia e compromiso coa materia foi a adecuada     

 

 
 

7. En que se diferencian as contas correntes das contas de aforro? Cales son os 

factores clave á hora de contratar unha conta bancaria?. (1 punto) 

 
TEMPO: 1 hora 



 

 

 
 
 
 

 Indicadores de logro da práctica docente 
 

 
 Escala 

1 2 3 4 

1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado.     

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.     

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.     

4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do 

alumnado con NEAE. 

    

5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a 

tratar. 

    

6. Combínase o traballo individual e en equipo.     

7. Poténcianse estratexias de animación á lectura.     

8. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e 

escrita. 

    

9. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe.     

10. Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada 

estándar. 

    

11. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas / 

traballos, etc. 

    

12. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos 

derivados da corrección 

    

13. Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus 

acertos e erros. 

    

14. Grao de implicación do profesorado nas funcións de titoría e 

orientación. 

    

15. Os materiais son axeitados as capacidades do alumnado e aos contidos 

da materia 

    

16. Os cuestionarios son adecuados a cada bloque temático     

17. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, 

ampliación… 

    



 

 

 
 
 
 

9. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E 
AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES. 

 

Non existen alumnos nesta situación. 

 
10. ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE LLE PERMITAN AO ALUMNADO 
ACREDITAR OS COÑECEMENTOS NECESARIOS EN DETERMINADAS MATERIAS, 
NO CASO DO BACHARELATO. 

 

Esta materia non é unha materia de continuidade polo que non precisa deste tipo de 

proba. 

 
11. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS 
QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS. 

 

 

Para levar a cabo a avaliación inicial do alumnado proporáse a lectura dun texto coa 

temática “A economía como ciencia social” e pediráse a resposta a unha serie de 

cuestións que tentarán valorar a súa capacidade de análise ,captación da información e 

comprensión da linguaxe económica. 

Sobre a lectura de ese texto pedirase ao alumno que: 

 
 

 seleccione e subliñe a idea principal e as subsidiarias. 

 exprese nun texto mínimo o sentido que tenta transmitir a lectura. 

 defina os conceptos máis relevantes. 

 elabore un esquema coa relación entre os conceptos económicos 

fundamentais do texto. 

 explique a súa posición respecto aos temas citados no texto de forma 

que permita valorar a súa capacidade argumental. 

 propoña un exemplo extraído da literatura, o cine, a política que se 

relacione coas ideas e os conceptos mencionados no texto. 

 
 
 

O exercicio valorárase de acordo aos estándares de aprendizaxe do bloque 1 do 

currículo”Ideas económicas básicas” de acordo á seguinte rúbrica: 



 

 

 
 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

TRANSVERSAIS 

nulo básico bo avanzad 

o 

Recoñece a escaseza como 

problema fundamental 

    

Análise critico do texto     

Elabora e comprende o 

vocabulario económico básico 

    

Elaboración de esquemas     

Interpreta gráficas     

Propón solucións aos problemas 

económicos 

    

Compara con exemplos os 

sistemas económicos 

    

     

 

En función dos resultados desta proba adaptaranse as actividades propostas nas 

unidades didácticas e as tarefas finais propostas para cada avaliación. 

 
12. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

 

Proporanse medidas de reforzo mediante lecturas, vídeos e outros materiais 

complementarios para aqueles alumnos que teñan dificultades coas competencias 

básicas. 

Proporanse diferentes canles para a presentación das tarefas que, de acordo coa teoría 

das Intelixencias Múltiples, se adapten mellor a cada un dos alumnos. Así en cada tema 

serán de elección unha serie de tarefas que propoñen formas de realización adaptadas a 

cada unha destas intelixencias (infografías, comics, videopresentacións, textos...) 



 

 

 

13. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO 
CURSO QUE CORRESPONDA. 

 

Os criterios que se establecen a continuación están orientados a comprobar o grao de 

consecución, por parte do alumnado, dos contidos e estándares de aprendizaxe prescritos 

no currículo: 

1. Argumentar con claridade e capacidade crítica, oralmente e por escrito, as súas 

propias opinións sobre os problemas fundamentais da economía, dialogando de xeito 

razoado con outras posicións diferentes e aplicar os coñecementos á contorna e así 

tomar conciencia acerca da utilidade dos saberes académicos. 

2. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación na realización e na  exposición dos 

traballos de investigación. 

3. Incorporación significativa do vocabulario técnico introducido e comprobar o nivel de 

precisión, exactitude e rigor no seu uso tanto oral como escrito. 

4. Manexo das ferramentas matemáticas para á analise da realidade económica asi como a 
elaboración e interpretación de gráficas para o mesmo fin. 

 
 

 
14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS 
POR CADA DEPARTAMENTO DIDÁCTICO. 

 
Inicialmente non están programadas actividades para esta materia. Sin descartar a súa 
realización no caso de xurdir alguna proposta axeitada 

 
15. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS 
PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS 
E PROCESOS DE MELLORA. 

 
 

A fin de poder mellorar a programación didáctica dos anos vindeiros: 

 Recoller na memoria final do curso os resultados da avaliación do alumnado por 

materias e cursos

 Realizar unha valoración para seleccionar as achegas do alumnado que poidan 

incorporarse á programación do ano vindeiro.



 

 

 

 Realizarase unha comprobación dos indicadores seguintes:
 
 
 
 
 
 

 Escala 

1 2 3 4 

1. Adecuación do deseño das unidades didácticas, temas a partir dos 

elementos do currículo. 

    

2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades 

didácticas 

    

3. O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e a 

temporalización previstas. 

    

4. Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das 

unidades 

    

5. Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada 

estándar. 

    

6. Asignación a cada estándar do peso correspondente na cualificación.     

7. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a súa 

avaliación. 

    

8. Adecuación da secuencia de traballo na aula.     

9. Adecuación dos materiais didácticos utilizados.     

10. Adecuación do libro de texto     

11. Adecuación do plan de avaliación inicial deseñado, incluídas as 

consecuencias da proba. 

    

16. Adecuación das pautas xerais establecidas para a avaliación 

continua: probas, traballos, etc. 

    

17. Adecuación dos criterios establecidos para a recuperación dun 

exame e dunha avaliación. 

    

18. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación final     

19. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación 

extraordinaria. 

    

22. Adecuación dos exames, tendo en conta o valor de cada estándar.     



 

 

 

5- ECONOMÍA 1º BACHARELATO 

 

1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

 

A materia de Economía está regulada no DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se 

establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade 

Autónoma de Galicia. 

 
A formación en economía faise necesaria nun contexto globalizado, no que as relacións entre os 

axentes económicos e sociais son cada día máis complexas. 

A consideración do comportamento económico das persoas na procura da satisfacción das súas 

necesidades, así como da produción e da organización dos bens e os servizos necesarios, e da 

distribución dos recursos escasos facilitan a compresión da realidade social. 

Calquera persoa necesita coñecer as regras básicas que explican os acontecementos 

económicos e a linguaxe específica utilizada por economistas e medios de comunicación para 

analizar eses feitos. O estudo da economía axuda a percibir e a coñecer o mundo, e posibilita 

analizar e afondar nas relacións humanas, facilita a comprensión dos conceptos utilizados 

habitualmente na análise económica e empresarial, serve para potenciar destrezas de 

razoamento, abstracción e interrelación, e proporciona ferramentas para examinar de xeito 

crítico a sociedade. E contribúe tamén a desenvolver a curiosidade intelectual, a capacidade 

analítica, o rigor e a amplitude de perspectivas á hora de indagar no coñecemento de variables 

como o crecemento, a pobreza, a educación, a saúde, a riqueza, o ambiente, etc. Proporciona 

importantes coñecementos matemáticos e estatísticos, habilidades de comunicación oral e 

escrita para explicar e transmitir ideas e conclusións, con argumentos e evidencias empíricas, 

sentido da ética e respecto polo ser humano, así como unha intensa capacidade de traballo, 

tanto individual como en equipo. 

O enfoque empregado pola economía na resolución dos problemas sociais distínguea das 

restantes ciencias sociais. 

A materia de Economía de 1º de bacharelato emprega un esquema mixto de presentación, 

herdado de deseños curriculares anteriores e baseado principalmente na análise da economía 

como ciencia, do papel dos axentes económicos e do funcionamento das principais institucións 

económicas e os seus elementos. Estrutúrase en sete bloques: no primeiro abórdase a o 

principal problema orixe da ciencia económica, a economía e a escaseza, continuando coa 

organización da actividade económica para estudar a estrutura dos sistemas económicos; nun 



 

 

 

segundo bloque ("A actividade produtiva") descríbese a produción como principal actividade 

económica; no terceiro ("O mercado e o sistema de prezos") repásase a principal institución na 

fixación de prezos e asignación de recursos; o seguinte bloque ("A macroeconomía") céntrase 

na medición da actividade económica e no estudo do mercado de traballo; no quinto ("Aspectos 

financeiros da economía") faise un repaso da vertente financeira da actividade económica; o 

sexto ("O contexto internacional da economía") aborda a análise do sector exterior e dos 

fenómenos de integración económica e globalización; e, finalmente, no bloque titulado 

"Desequilibrios económicos e o papel do Estado na económica", reflexiónase sobre o carácter 

cíclico da actividade económica e o papel do Estado para mitigar e corrixir os desequilibrios 

xurdidos do funcionamento económico. 

A grande transcendencia social da economía queda reflectida na súa contribución ao fomento da 

mellora na calidade de vida, ao progreso e ao benestar social. Os coñecementos económicos 

teñen cada día mías valor, pola importancia de contar cunha cidadanía formada e pola 

relevancia dunha boa administración dos recursos públicos. 

O estudo da economía proporciona, xunto coa formación técnica, competencias lingüísticas e de 

comunicación, matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, sociais e cívicas, así 

como sentido da iniciativa e espírito emprendedor. 



 

 

 

2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

A materia de Economía incide fundamentalmente nas competencias clave fomentando 

a) A competencia en comunicación lingüística (CLL), a través argumentacións, análises 

de textos relevantes, definicións de termos, diálogos, exposicións orais e escritas, etc. 

b) As competencias sociais e cívicas (CSC) vense fomentadas polo coñecemento 

histórico dos problemas actuais e as respostas posibles a eles. Tamén co debate na aula 

e a argumentación coherente sobre os diferentes problemas. 

c) A materia fomenta a competencia de aprender a aprender (CAA) através da proposta 

de tarefas de reflexión e investigación. 

d) A competencia dixital (CD) desenvólvese ensinando as claves para a busca de 

información relevante así como a súa presentación en formatos dixitais e a intervención 

en Redes Sociais. 

e) A competencia de sentido de iniciativa e espíritu emprendedor (CSIEE) a través de 

contidos e destrezas relacionadas co mundo deo traballo, a educación económica, a 

financieira e a organización empresarial. 

f) A competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxia (CMCCT) a través de procesos 

de razonamento que lle leven á solución de problemas da vida cotidiá, a lectura e interpretación de gráficos 

e a resolución de problemas baseados na aplicación de expresións matemáticas. 

 
3. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS POR CURSO 

 
 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha 

conciencia cívica responsable. A materia tentará dotar ao alumnado dos coñecementos 

que lle permitan a comprensión das relacións socioeconómicas, políticas e científicas da 

sociedade actual. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma 

responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, 

analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes propiciando 

debates sobre temas de actualidade e illando os prexuízos infundados. 

d) Apreciar a lectura como medio de enriquecemento persoal e desenvolver un hábito 

inquisitivo e analítico en relación coa información recibida na vida cotiá. 



 

 
 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. Esta materia incidirá na elaboración de 

exposicións orais e composicións escritas acerca de temas determinados con claridade, corrección, plenitude e autonomía, exercitando 

na medida do posible unha reflexión persoal. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais factores da 

súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

l) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e 

sentido crítico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

4. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 
 

 

Economía. 1º de bacharelato 

Temporalización: 
1º Trimestre:Bloques 1,2 e 3 
2º Trimestre: Bloques 4 e 5 

3º Trimestre: Bloques 6 e 7 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de    

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

Grao mínimo para 

superar a área 

Indicador mínimo de 

logro 

Instrumentos de avaliación/ 

procedementos de 

avaliación(%) 

Bloque 1. Economía e escaseza. A organización da actividade económica 

 a 

 h 

 B1.1. 

Escase

z a, 

elección 

e 

 B1.1. 

Explicar o problem 

a da 

 ECB1.1.1. 

Recoñece a 

escaseza e

 a 

 CSC 

 CAA 

 CMCCT 

 50%  Instrumento 

Exame 



 

  
 

 asignaci 

ón de 

recursos 

. Custo 

de 

oportuni 

dade. 

escasez a: recursos 

escasos e necesida 

des ilimitada s. 

correspon 

dente 

necesidad e de 

elixir entre 

decisións 

alternativa s,

 como 

problema máis 

determinante

  para 

afrontar en

  todo 

sistema 

económico. 

   

 



 

 a 

 h 

 i 

 l 

 B1.2. 

Mecanis 

mos de 

asignaci 

ón de 

recursos 

. 

 B1.3. 

Análise 

e 

compara 

ción dos 

sistemas 

económi

cos. 

 B1.2. 

Observa r os 

problem as 

económicos dunha 

sociedade, así 

como analizar e 

expresar unha 

 ECB1.2.1. 

Analiza as 

respostas ás 

preguntas 

clave sobre

  a 

organización

 dos 

principais 

sistemas 

económicos. 

 CSC 

 CMCCT 

 CD 

 50%  Instrument

o Exame 

 ECB1.2.2. 

Relaciona, 

 CSC 

 CD 

 50% no Exame  Instrumento

s 

Cuestionarios 



 

  
 

  valoración crítica 

das formas de 

resolución desde o

 punto 

de vista dos 

sistemas 

económicos. 

para a súa 

interpretación,

 os 

cambios máis 

recentes no 

escenario 

económico 

mundial coas 

circunstan cias 

técnicas, 

económicas, 

sociais e 

políticas que

 os 

explican, a 

partir de casos 

concretos de 

análise. 

 CAA 50% nos cuestion 

arios 

Exame 

 



 

 ECB1.2.3. 

Compara 

sistemas 

económicos, 

utilizando 

exemplos 

actuais do 

 CAA 

 CD 

 CSC 

 50% no Exame Nivel 

C 

na 

rúbrica nos traballos 

de 

 Instrumento

s Exame 

Traballos de

 aplicación ou 

investigación 



 

  
 

   ámbito 

internacional. 

 aplicación  

 i 

 l 

 B1.4. 

Economí

a como 

ciencia: 

actividad 

e 

económi 

ca  e 

sociedad 

e. 

 B1.5. 

Principio 

s na 

toma de 

decisión 

 B1.3. 

Comprender 

  o método 

científico que 

 se utiliza na 

área  da 

economía,

 así como 

identificar 

 as 

fases da investiga 

ción científica en 

economía e

 os modelos 

económicos. 

 ECB1.3.1. 

Distingue as 

proposició ns 

económicas 

positivas das 

proposicións 

económicas 

normativas. 

 CAA 

 CMCCT 

 50%  Instrument

o Exame 

 



 

s 

económi 

cas. 

 B1.6. 

Modelos 

económi

cos. 

Economí

a 

positiva 

e 

normativ 

a. 

 B1.7. 

 ECB1.3.2. 

Interpreta os 

modelos de 

representación

 da 

realidade 

económica, 

 e 

emprega os 

termos e a 

metodolox 

 CCL 

 CMCCT 

 CD 

 50%  Instrument

o Exame 



 

  
 

 Informac 

ión 

económi 

ca: 

interpret 

ación de 

datos e 

gráficos. 

 ía apropiado s

 para 

analizar 

problemas 

económicos 

concretos. 

   

 
Bloque 2. A actividade produtiva 

   

 



 

 i 

 l 

 B2.1. 

Proceso 

produtiv 

o e 

factores 

de 

produció 

n. 

 B2.1. 

Analizar as 

características 

principais o 

proceso produtivo 

. 

 ECB2.1.1. 

Expresa unha 

visión integral 

do funcionam 

ento  do 

sistema 

produtivo 

partindo do 

estudo da 

empresa e a

 súa 

participación

 en 

sectores 

económicos,

 así 

como a súa 

conexión e 

 CAA 

 CCL 

 CSC 

 50%  Instrumento 

Exame 



 

  
 

   interdepen dencia.    

 i 

 l 

 B2.2. 

División 

técnica 

do 

traballo, 

produtivi 

dade e 

interdep 

endenci 

a. 

 B2.2. 

Explicar 

as 

razóns 

do 

proceso 

de 

división 

técnica 

do 

traballo. 

 ECB2.2.1. 

Relaciona o proceso de 

división técnica do traballo 

coa interdepen dencia 

económica nun 

contexto global. 

 CSC 

 CMCCT 

 50%  Instrumento 

Exame 

 



 

 ECB2.2.2. 

Clasifica e define os 

factores produtivos 

, e 

describe as relacións 

entre produtividade, 

eficiencia e tecnoloxía 

. 

 CMCCT 

 CCL 

 50%  Instrumento 

Exame 



 

  
 

 a 

 h 

 i 

 l 

 B2.3. 

Globaliz 

ación: 

cambios 

no 

sistema 

produtiv 

o ou na 

organiza 

ción da 

produció 

n. 

 B2.3. 

Identifica 

r

 o

s 

efectos 

da 

actividad 

e 

empresa 

rial para 

a 

socieda

d e e

 a 

vida das 

persoas. 

 ECB2.3.1. 

Analiza para explicar as 

repercusións da 

actividade das empresas, 

tanto nun ámbito próximo 

coma nun ámbito 

internacional. 

 CSIEE 

 CCL 

 



 



 



 

 a 

 h 

 i 

 B2.4. 

Empresa 

: 

obxectiv 

os e 

funcións. 

 B2.4. 

Expresar 

os 

obxectiv 

os e as 

funcións 

principai 

s 

 das 

empresa 

s, 

utilizand 

o 

referenci 

as

 reai

s do 

 ECB2.4.1. 

Distingue e interpreta os 

obxectivos e as 

funcións das empresas. 

 CSIEE 

 CAA 

 50%  Instrumento 

Exame 

 ECB2.4.2. 

Explica a función 

creadora de 

 CD 

 CCL 

 50%  Instrumento 

Exame 



 

  
 

  ámbito 

próximo 

e 

transmiti 

ndo  a 

utilidade 

que se 

xera coa 

súa 

actividad 

e. 

utilidade dos bens das 

empresas. 

   

 



 

 i 

 l 

 B2.5. 

Eficacia, 

eficienci 

a e 

efectivid 

ade. 

 B2.6. 

Eficienci 

a na 

produció 

n: 

eficienci 

a técnica 

e 

económi 

ca. 

 B2.5. 

Relacion 

ar e 

distinguir 

a 

eficienci 

a técnica 

e a 

eficienci 

a 

económi 

ca. 

 ECB2.5.1. 

Determina e interpreta a 

eficiencia técnica e 

económica a partir dos 

casos formulados. 

 CD 

 CMCCT 

 50%  Instrumento 

Exame 

 i 

 l 

 B2.7. 

Custos 

de 

produció 

n. 

 B2.6. 

Calcular 

e 

controlar 

os 

 ECB2.6.1. 

Calcula, clasifica e utiliza 

diversos 

 CMCCT 

 CD 

 50%  Instrumento 

Exame 



 

  
 

 Cálculo 

e análise 

dos 

custos 

de 

produció 

n e dos 

beneficio 

s. 

custos e 

os 

beneficio 

s das 

empresa 

s,  e 

represen 

tar e 

interpret 

ar 

tipos de custos, fixos

  e variables, 

totais, medios  e 

marxinais, e representa

  e 

interpreta gráficos de 

custos. 

   

 



 

gráficos 

relativos 

a eses 

concepto 

s. 

 ECB2.6.2. 

Calcula, analiza  e 

interpreta os beneficios 

dunha empresa a partir

 de supostos de 

ingresos e custos dun 

período. 

 CMCCT 

 CD 

 50%  Instrumento 

Exame 

 i 

 l 

 B2.8. 

Función 

de 

produció 

 B2.7. 

Analizar, 

represen 

tar e 

 ECB2.7.1. 

Representa e 

interpreta 

 CMCCT 

 CD 

 50%  Instrumento 

Exame 



 

  
 

 n. interpret 

ar a 

función 

de 

produció 

n dunha 

empresa 

a partir 

dun caso 

dado. 

gráficos de produción 

total, media e 

marxinal, a partir de 

supostos dados. 

   

Bloque 3. O mercado e o sistema de prezos 

 



 

 i 

 l 

 B3.1. 

Curva 

de 

demand 

a. 

Moveme 

ntos ao 

longo da 

curva de 

demand 

a  e 

despraz 

amentos 

na curva 

de 

demand 

a. 

Elasticid 

ade da 

demand 

 B3.1. 

Interpret 

ar, a 

partir do 

funciona 

mento 

do 

mercado 

, as 

variación 

s en 

cantidad 

es 

demand 

adas  e 

ofertada 

s de 

bens e 

servizos 

en 

 ECB3.1.1. 

Representa graficame 

nte  os efectos das 

variacións das variables 

no funcionam ento

 dos mercados. 

 CMCCT 

 CD 

 50%  Instrument

o Exame 

 ECB3.1.2. 

Define e expresa 

matematicamente as 

variables 

 CMCCT 

 CCL 

 50%  Instrument

o Exame 



 

  
 

 a. 

 B3.2. 

Curva  

de 

oferta. 

función 

de 

distintas 

variables 

. 

que determinan a oferta e

 a 

demanda. 

   

 



 

Moveme 

ntos ao 

longo da 

curva de 

oferta  e 

despraz 

amentos 

na curva 

da 

oferta. 

Elasticid 

ade da 

oferta. 

 B3.3. 

Equilibri 

o do 

mercado 

. 

 ECB3.1.3. 

Analiza as elasticidad es         

de 

demanda e de 

oferta, interpretando 

 os cambios en 

prezos e cantidades,

 así 

como os seus efectos 

sobre os ingresos 

totais. 

 CMCCT 

  CD 

 50%  Instrumento 

Exame 



 

 a 

 h 

 i 

 l 

 B3.4. 

Estrutur 

as de 

mercado 

e 

modelos 

de 

 B3.2. 

Analizar 

o 

funciona 

mento 

de 

mercado 

 ECB3.2.1. 

Analiza e compara o 

funcionamento    dos 

tipos de mercados, 

 CMCCT 

 CCL 

 50%  Instrumento 

Exame 



 

  
 

 compete 

ncia. 

 B3.5. 

Compet 

encia 

perfecta. 

Compet 

encia 

imperfec 

ta. 

Monopol 

io. 

Oligopoli 

o. 

Compet 

encia 

monopol 

ística. 

s reais e 

observa

r as

 súa

s 

diferenz 

as 

 cos 

modelos 

, así 

como as 

súas 

consecu 

encias 

para 

os/as 

consumi 

dores/as 

, as 

empres

e explica 

as súas diferenzas 

. 

   

 ECB3.2.2. 

Aplica  a análise dos 

 tipos de mercados a

 casos reais 

identificad os a partir da 

observación  

 do 

ámbito máis inmediato. 

 CAA 

 CSC 

 50% no Exame 

Nivel C 

na 

rúbrica nos 

traballos de 

aplicación 

 Instrumentos 

Exame 

Traballos de aplicación 

ou 

investigación 

 



 

a s ou 

os 

estados. 

 ECB3.2.3. 

Valora de forma crítica 

 os efectos que 

 se derivan sobre

  os axentes 

intervintes nos 

diversos 

 CSC  50% no Exame 

Nivel C na 

rúbrica nos 

traballos de 

aplicación 

 Instrumentos 

Exame 

Traballos de aplicación 

ou 

investigación 



 

  
 

   mercados.    

Bloque 4. A macroeconomía 

 g 

 h 

 i 

 l 

 B4.1. 

Macrom 

agnitude 

s: 

produció 

n. 

Renda. 

Gasto. 

 B4.2. 

Equilibri 

o 

macroec 

onómico 

: 

demand 

a e 

oferta 

 B4.1. 

Distingui 

r as 

principai 

s 

magnitu 

des 

macroec 

onómica 

s, operar 

con elas 

e 

analizar 

as súas 

interrela 

cións, 

valorand 

 ECB4.1.1. 

Mide, interpreta e 

expresa as principais 

magnitudes macroeco 

nómicas como indicadore 

s da 

situación económica

 dun 

país. 

 CMCCT 

 CD 

 CSC 

 CCL 

 50%  Instrumento 

Exame 

 



 

agregad 

as. 

 B4.3. 

Inflación 

e tipos 

de xuro. 

 B4.4. Os 

vínculos 

dos 

problem 

as 

macroec 

o  os 

inconven 

ientes e 

as 

limitació 

ns  que 

presenta 

n como 

indicado 

res   da 

calidade 

de vida. 

 ECB4.1.2. 

Relaciona as principais 

macromagnitudes e 

utilízaas para establecer 

comparacións con 

carácter 

 CAA 

 CSC 

 50%  Instrumento 

Exame 



 

  
 

 onómico 

s e a 

súa 

interrela 

ción. 

 global.    

 ECB4.1.3. 

Analiza de forma crítica

 os indicadores 

estudados e valora o seu 

impacto, os seus 

efectos  e as súas 

limitacións para medir 

  a calidade de 

vida. 

 CSC  50%  Instrumento 

Exame 

 



 

 g 

 i 

 l 

 B4.5. 

Indicado 

res do 

desenvol 

vemento 

da 

sociedad 

e: as 

macrom 

agnitude 

s e as 

súas 

limitació

ns 

 B4.2. 

Interpret 

ar datos 

e 

indicado 

res 

económi

cos 

básicos 

e a súa 

evolució 

no 

tempo 

 ECB4.2.1. 

Utiliza  e interpreta a 

información contida 

en táboas e gráficos de 

variables macroeco 

nómicas e a 

 súa 

 CMCCT 

 CD 

 50%  Instrumento 

Exame 



 

  
   

 ECB4.2.2. 

Considera investigacións         

e 

publicacións económicas

 de 

referencia como fonte de 

datos específicos, 

 e 

recoñece os métodos de 

estudo utilizados por 

economistas. 

 CAA 

 CD 

 50% no Exame 

Nivel C na 

rúbrica nos 

traballos de 

aplicación 

 Instrumentos 

Exame 

Traballos de aplicación 

ou 

investigación 

 



 

 ECB4.2.3. 

Opera con variables 

económicas mediante 

aplicacións 

 CD 

 CMCCT 

 50% no Exame 

Nivel C na 

rúbrica nos 

traballos de 

 Instrumentos 

Exame 

Traballos de aplicación 

ou 

investigación 



 

  
 

   informáticas, analízaas e 

interpréta as, e 

presenta as súas 

valoracións  de 

carácter persoal. 

 aplicación  

 



 

 a 

 h 

 i 

 l 

 B4.6. 

Mercado 

de 

traballo. 

Desemp 

rego: 

tipos e 

causas. 

 B4.3. 

Valorar 

a 

estrutura 

do 

mercado 

de 

traballo 

e a súa 

relación 

coa 

educació 

n e  a 

formació 

n, 

analizan 

do  de 

xeito 

especial 

o 

 ECB4.3.1. 

Examina e interpreta 

datos  e gráficos de 

contido económico 

relacionados co 

mercado de traballo. 

 CMCCT 

 CD 

 50% no Exame 

Nivel C 

na 

rúbrica nos 

traballos de 

aplicación 

 Instrumentos 

Exame 

Traballos de aplicación 

ou 

investigación 

 ECB4.3.2. 

Valora a relación da 

educación e a 

formación 

 CSC 

 CAA 

 50% no Exame 

Nivel C 

na 

rúbrica nos 

traballos 

 Instrumentos 

Exame 

Traballos de aplicación 

ou 

investigación 



 

  
 

  desempr 

ego. 

coas probabilidades de 

obter un emprego e 

mellores salarios. 

 de aplicación  

 ECB4.3.3. 

Investiga e recoñece 

vieiros de ocupación e 

tendencias de 

emprego. 

 CAA 

 CD 

 50% no Exame 

Nivel C 

na 

rúbrica nos 

traballos de 

aplicación 

 Instrumentos 

Exame 

Traballos de aplicación 

ou 

investigación 

 



 

 a 

 g 

 h 

 i 

 l 

 B4.7. 

Políticas 

contra o 

desempr 

ego. O 

desempr 

ego en 

Galicia. 

 B4.4. 

Estudar 

as 

opcións 

de 

políticas 

macroec 

onómica 

s para 

facer 

fronte  á 

inflación 

e  ao 

desempr 

ego. 

 ECB4.4.1. 

Analiza os datos de 

inflación e desemprego

 en 

España e as alternativa s

  para loitar contra o 

desemprego e a 

inflación. 

 CD 

 CSIEE 

 50%  Instrumento 

Exame 



 

  
 

Bloque 5. Aspectos financeiros da Economía 

 i 

 l 

 B5.1. O 

diñeiro 

na 

economí

a: 

tipoloxía 

e 

funciona 

mento. 

 B5.2. 

Proceso 

de 

creación 

do 

diñeiro. 

 B5.1. 

Recoñec 

er o 

proceso 

de 

creación 

do 

diñeiro, 

os 

cambios 

no seu 

valor e a 

forma en 

que 

estes se 

miden. 

 ECB5.1.1. 

Analiza e 

explica o funcionamento      

do 

diñeiro e do sistema 

financeiro nunha 

economía. 

 CSC 

 CMCCT 

 CD 

 CCL 

 50%  Instrumento 

Exame 

 



 

 a 

 d 

 h 

 i 

 l 

 B5.3. 

Teorías 

explicati 

vas da 

inflación. 

 B5.2. 

Describir 

as 

teorías 

explicati 

vas 

sobre as 

causas 

da 

inflación 

e os 

seus 

efectos 

sobre 

os/as 

 ECB5.2.1. 

Recoñece as causas da 

inflación e valora as 

súas repercusións 

económicas  e 

sociais. 

 CSC 

 CD 

 50%  Instrumento 

Exame 



 

  
 

  consumi 

dores/as 

, as 

empresa 

s e  o 

conxunt 

o  da 

economí

a. 

    

 



 

 i 

 l 

 B5.4. 

Sistema 

financeir 

o. Novas 

formas 

de 

financia 

mento. 

 B5.3. 

Explicar 

o 

funciona 

mento 

do 

sistema 

financeir 

o e 

coñecer 

as 

caracterí 

sticas 

dos seus 

principai 

s 

produtos 

e 

mercado 

s. 

 ECB5.3.1. 

Valora o 

papel do sistema 

financeiro como 

elemento canalizador do 

aforro ao investimento, 

 e 

identifica os produtos e 

os mercados que o 

compoñen 

. 

 CAA 

 CSC 

 CD 

 50%  Instrumento 

Exame 

 a 

 d 

 h 

 B5.5. 

Política 

monetari 

 B5.4. 

Analizar 

os tipos 

 ECB5.4.1. 

Razoa de forma 

 CAA 

 CMCCT 

 CSC 

 50% no Exame 

50% nos 

 Instrumentos 

Cuestionarios 

Exame 



 

  
 

 i 

 l 

a: 

instrume 

ntos. 

de 

política 

monetari 

a. 

crítica, en contextos 

reais, sobre 

 as accións de política 

monetaria e o

 seu impacto 

económico e social. 

 cuestion arios  

 



 

 i 

 a 

 h 

 i 

 l 

 B5.6. 

Banco 

Central 

Europeo 

. 

 B5.7. 

Mecanis 

mos da 

oferta e 

demand 

a 

monetari 

a: 

efectos 

sobre os 

tipos de 

xuro. 

 B5.5. 

Identifica 

r o papel 

do 

Banco 

Central 

Europeo 

e a 

estrutura 

da súa 

política 

monetari 

a. 

 ECB5.5.1. 

Identifica os obxectivos e

 a 

finalidade do 

 Banco Central 

Europeo, e  

 razoa sobre  o 

seu papel e o 

 seu funcionamento. 

 CSC 

 CMCCT 

 CD 

 50%  Instrumento 

Exame 

 ECB5.5.2. 

Describe os efectos das 

variacións dos tipos 

 CMCCT 

 CCL 

 50%  Instrumento 

Exame 



 

  
 

   de xuro na economía.    

Bloque 6. O contexto internacional da economía 

 g 

 i 

 l 

 B6.1. 

Comerci 

o 

internaci 

onal: 

causas e 

teorías. 

 B6.2. 

Balanza 

de 

pagame 

ntos,  

con 

especial 

referenci 

a á 

español 

a. 

 B6.1. 

Analizar 

os fluxos 

comerci 

ais entre 

dúas 

economí

as. 

 ECB6.1.1. 

Identifica e describe os

 fluxos comerciais 

internacionais. 

 CSC 

 CCL 

 CMCCT 

 50% no Exame 

50% nos 

cuestionarios 

 Instrumentos 

Cuestionarios 

Exame 

 



 

 a 

 i 

 l 

 B6.3. 

Coopera 

ción e 

integraci 

ón 

económi 

ca. 

 B6.4. 

Unión 

Europea 

 B6.2. 

Examina 

r os 

proceso 

s de 

integraci 

ón 

económi 

ca e 

describir 

 ECB6.2.1. 

Explica o proceso de 

cooperación e 

integración económic 

a 

 CSC 

 CCL 

 50%  Instrumento 

Exame 



 

  
 

 (UE). os pasos 

que se 

producir 

on no 

caso da 

Unión 

Europea 

. 

producido na Unión 

Europea, e reflexiona 

para valorar as 

repercusións e 

 as implicacións 

 para España nun 

contexto global. 

   

 



 

 a 

 b 

 h 

 i 

 l 

 B6.5. 

Globaliz 

ación 

económi 

ca e 

financeir 

a: 

causas e 

consecu 

encias. 

 B6.6. 

Organis 

mos 

económi

cos 

internaci 

onais: 

 B6.3. 

Analizar 

e valorar 

as 

causas e 

as 

consecu 

encias 

da 

globaliza 

ción 

económi 

ca, así 

como o 

papel 

dos 

organis 

 ECB6.3.1. 

Expresa as razóns que 

xustifican o intercambi 

o económico entre 

países. 

 CSC 

 CCL 

 50%  Instrumento 

Exame 

 ECB6.3.2. 

Describe as implicació 

ns e os efectos da 

 CAA 

 CD 

 CMCCT 

 CSC 

 50%  Instrumento 

Exame 



 

  
 

 mecanis 

mos de 

regulaci 

ón. 

mos 

económi

cos 

internaci 

onais na 

súa 

regulaci 

ón. 

globalizacion 

económica nos países 

e reflexiona sobre

 a necesidad 

e da súa regulación e 

da súa coordinación. 

   

Bloque 7. Desequilibrios económicos e o papel do Estado na economía 

 



 

 a 

 b 

 c 

 i 

 l 

 B7.1. 

Ciclos 

económi

cos: 

crises na 

economí

a. 

 B7.2. 

Políticas 

macroec 

onómica 

s        de 

creceme 

nto, 

estabilid 

ade e 

desenvol 

 B7.1. 

Reflexio 

nar 

sobre  o 

impacto 

do 

creceme 

nto e as 

crises 

cíclicas 

na 

economí

a e  os 

seus 

efectos 

na 

calidade 

de  vida 

 ECB7.1.1. 

Identifica e

 analiza os factores 

e as variables que 

inflúen no crecemento 

económico, 

 no 

desenvolvemento 

 e na 

redistribución da 

 CSC 

 CMCCT 

 CD 

 50%  Instrumento 

Exame 



 

  
 

 vemento 

. 

 B7.3. 

Ambient 

e: 

recurso 

sensible 

e 

escaso. 

 B7.4. 

das 

persoas, 

o 

ambient 

e e  a 

distribuci 

ón   da 

riqueza 

a  nivel 

local  e 

renda.    

 ECB7.1.2. 

Diferencia os 

conceptos de 

crecemento e

 de desenvolv 

emento. 

 CCL 

 CMCCT 

 50%  Instrumento 

Exame 

 



 

Pobreza 

e 

subdese 

nvolvem 

ento: 

causas e 

posibles 

vías de 

solución. 

mundial. 
 ECB7.1.3. 

Recoñece e

 explica as 

consecuencias do 

crecemento sobre a 

repartición da riqueza, 

sobre  o ambiente e 

sobre a calidade de 

vida. 

 CSC 

 CCL 

 50%  Instrumento 

Exame 

 ECB7.1.4. 

Analiza de forma 

práctica os 

 CAA 

 CSC 

 CD 

 50% no Exame 

Nivel C na 

rúbrica 

 Instrumentos 

Exame 

Traballos de aplicación ou 

investigación 



 

  
 

   modelos de desenvolv 

emento dos países 

emerxentes e 

 as oportunida des 

 que 

teñen os países en 

vías de desenvolv 

emento para crecer 

 e progresar. 

 nos traballos de 

aplicación 

 

 



 

 ECB7.1.5. 

Reflexiona sobre

 os problemas 

ambientais e a súa 

relación co impacto 

económico internacio 

nal analizand 

 CSC 

 CMCCT 

 50% no Exame 

Nivel C na 

rúbrica nos 

traballos de 

aplicación 

 Instrumentos 

Exame 

Traballos de aplicación ou 

investigación 



 

  
 

   o as 

posibilidades dun 

desenvolvemento 

sustentable 

   

 



 

 ECB7.1.6. 

Desenvolve actitudes 

positivas en relación 

co ambiente e valora a 

consideración 

 da protección do 

ambiente na toma 

de decisións económic 

as. 

 CSC 

 CAA 

 50% no Exame 

Nivel C 

na 

rúbrica nos 

traballos de 

aplicación 

 Instrumentos 

Exame 

Traballos de aplicación ou 

investigación 

 ECB7.1.7. 

Identifica os 

 bens ambientais

 como 

 CSC 

 CMCCT 

 50%  Instrumento 

Exame 



 

  
 

   factor  de produción 

escaso, que 

proporcion a inputs e 

recolle refugallos e 

residuos, o que 

supón valorar os 

custos asociados 

. 

   

 



 

 ECB7.1.8. 

Recoñece a evolución 

cíclica da actividade 

económica, describe 

as fases, as 

representa graficame 

nte   e 

considera 

 CMCCT 

 CSC 

 50%  Instrumento 

Exame 



 

  
 

   as súas consecue 

ncias sociais. 

   

 a 

 c 

 i 

 l 

 B7.5. 

Política 

fiscal e 

orzamen 

tos 

públicos. 

 B7.6. O 

Estado 

na 

economí

a: 

funcións. 

 B7.7. Os 

fallos do 

mercado 

e a 

interven 

ción do 

 B7.2. 

Explicar 

e ilustrar 

con 

exemplo 

s 

significat 

ivos as 

finalidad 

es e as 

funcións 

do 

Estado 

nos 

sistemas 

de 

economí

a de 

 ECB7.2.1. 

Distingue e

 explica as funcións 

do Estado: fiscais, 

estabilizadoras, 

redistributivas, 

regulador as 

 e 

provedora s de bens e 

servizos públicos. 

 CCL 

 CMCCT 

 50%  Instrumento 

Exame 

 



 

sector 

público. 

 B7.8. 

Redistrib 

ución de 

renda  e 

riqueza: 

igualdad 

e de 

oportuni 

mercado 

, e 

identifica 

r os 

principai 

s 

instrume 

ntos que 

utiliza, 

valorand 

 ECB7.2.2. 

Identifica os principais 

fallos  do mercado, 

as súas causas 

 e os seus 

efectos 

 CSC 

 CMCCT 

 CD 

 50%  Instrumento 

Exame 



 

  
 

 dades. o as 

vantaxes 

e os 

inconven 

ientes 

do seu 

papel na 

actividad 

e 

económi 

ca. 

para os axentes 

que interveñen na 

economía, e as 

opcións de actuación 

por parte do Estado. 

   

 



 

 ECB7.2.3. 

Clasifica e describe os 

elementos integrantes

 dos 

orzamentos públicos e 

argument a 

necesidade de 

prever os ingresos e 

os gastos, e controlar 

a         súa execución 

 CAA 

 CMCCT 

 CD 

 50%  Instrumento 

Exame 



 

 

 
 
 

5. CONSIDERACIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRA A MATERIA 
 
 

Os principios básicos empregados para levar adiante o proceso de ensinanza-aprendizaxe 

serán entre outros: 

 Propiciar situacións de aprendizaxe motivadoras e funcionais que teñan sentido e 

significado, e onde o alumnado actualice os seus coñecementos, favorecendo así a súa 

independencia. 

 Organizar os contidos de forma ordenada e lóxica, para que o alumnado poida 

establecer relacións. 

 Tratar de forma globalizada e integrada os distintos contidos. 

 Integrar a teoría e a práctica. 

 Fomentar un clima de cooperación nos traballos que favoreza a relativización dos puntos 

de vista, o incremento das aspiracións e do rendemento académico, o proceso de 

socialización, etc. 

O desenvolvemento metodolóxico xeral das unidades de traballo, será realizado do seguinte 

modo: Sondaxe inicial sobre os coñecementos previos. 

 Presentación dos aspectos esenciais da unidade a través dun mapa conceptual. 

 Lectura comprensiva dos epígrafes teóricos da unidade e explicación de conceptos 

básicos. 

 Realización de actividades complementarias e de aplicación. 

 Resolución de dúbidas e corrección de actividades e exercicios. 

 Actividade final referida a contidos esenciais da unidade. 

 Proba escrita ó rematar cada dous ou cada tres bloques temáticos. 

 

6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAIAN UTILIZAR 
 
 

 Material de traballo aportado polo profesor. 



 

 

 

 Recoméndase o uso do libro de texto “ECONOMÍA BACHILLERATO 1”, editorial 

Santillana 

 
 

Recursos web 

 www.eea.eu.int Páxina da Axencia Europea de Ambiente. 

 www.camerdata.es Páxinas webs das Cámaras de Comercio. 

 www.rmc.es Páxina do Rexistro Mercantil. 

 www.aeat.es Páxina da Axencia Tributaria. 

 www.circe.es Páxina da Dirección Xeral de Política de Peme. Constitución de sociedades 

en Internet. 

 www.paginas-amarillas.es Reúne información sobre empresas agrupadas por categorías. 

 www.cis.es Páxina do Centro de Investigacións Sociolóxicas. Contén diversas enquisas, 

algunhas das cales teñen que ver coa motivación dos consumidores. 

 www.cocacola.es Exemplo de páxina dunha empresa relevante no seu sector. 

 www.zara.es Exemplo de páxina dunha empresa relevante no seu sector. 

 www.ico.es Páxina do Instituto Nacional de Crédito. 

 www.ipyme.org Dirección Xeral de Política de Peme. Base de datos sobre axudas e 

subvencións. 

 www.cofides.es Sociedade de capital risco. 

 www.cesgar.es Sociedade de Garantía Recíproca. 

 www.seg-social.es Páxina da Seguridade Social. 

 www.inem.es Servicio Público de Emprego Estatal. Tipos de contratos de traballo, 

Estatuto dos Traballadores, etc. 

 www.mtas.es/mujer Páxina do Instituto da Muller. Iniciativas para promover o emprego 

da muller. 

 www.pntic.mec.es Páxina do Programa de Novas Tecnoloxías do Ministerio de Educación. 

 www.laboris.net Páxina web de búsqueda de emprego. 

 www.creaciondempresas.com Páxina de Improdex Desarrollo Empresarial S.L., que 

facilita información sobre a creación de empresas. 

 www.constituciondesociedades.com Trámites on-line para constituir sociedades. 

 www.emprendedorXXI.es Páxina de La Caixa. O portal do emprendedor innovador. 

http://www.eea.eu.int/
http://www.camerdata.es/
http://www.rmc.es/
http://www.aeat.es/
http://www.circe.es/
http://www.paginas-amarillas.es/
http://www.cis.es/
http://www.cocacola.es/
http://www.zara.es/
http://www.ico.es/
http://www.ipyme.org/
http://www.cofides.es/
http://www.cesgar.es/
http://www.seg-social.es/
http://www.inem.es/
http://www.mtas.es/mujer
http://www.pntic.mec.es/
http://www.laboris.net/
http://www.creaciondempresas.com/
http://www.constituciondesociedades.com/
http://www.emprendedorxxi.es/


 

 

 

 www.aprendeaemprender.com Páxina elaborada pola Xunta de Castela e León adicada 

a emprendedores. 

 www.mujeresdeempresa.com Centro de negocios para empresarias e emprendedoras. 
 
 

Aplicacións informáticas. 

 A creación de empresas. CD-ROM. IGAPE. BIC GALICIA. 

 Software diverso (Excell, Word, PowerPoint…). 

 
 
 

7. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 
ALUMNADO. 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Os criterios que se establecen a continuación están orientados a comprobar o grao de 

consecución, por parte do alumnado, dos contidos e estándares de aprendizaxe 

prescritos no currículo. 

1. B1.1. Explicar o problema da escaseza: recursos escasos e necesidades ilimitadas. 

2. B1.2. Observar os problemas económicos dunha sociedade, así como 

analizar e expresar unha valoración crítica das formas de resolución desde o 

punto de vista dos sistemas económicos. 

3. B1.3. Comprender o método científico que se utiliza na área da economía, así 

como identificar as fases da investigación científica en economía e os 

modelos económicos. 

4. B2.1. Analizar as características principais do proceso produtivo. 

5. B2.1. Analizar as características principais do proceso produtivo. 

6. B2.3. Identificar os efectos da actividade empresarial para a sociedade e a vida 

das persoas. 

7. B2.4. Expresar os obxectivos e as funcións principais das empresas, utilizando 

referencias reais do ámbito próximo e transmitindo a utilidade que se xera coa 

súa actividade. 

8. B2.5. Relacionar e distinguir a eficiencia técnica e a eficiencia económica. 

9. B2.5. Relacionar e distinguir a eficiencia técnica e a eficiencia económica. 

10. B2.7. Analizar, representar e interpretar a función de produción dunha empresa 

a partir dun caso dado. 

http://www.aprendeaemprender.com/
http://www.mujeresdeempresa.com/


 

 

 

11. B3.1. Interpretar, a partir do funcionamento do mercado, as variacións en 

cantidades demandadas e ofertadas de bens e servizos en función de 

distintas variables. 

12. B3.2. Analizar o funcionamento de mercados reais e observar as súas 

diferenzas cos modelos, así como as súas consecuencias para os/as 

consumidores/as, as empresas ou os estados 

13. B4.1. Distinguir as principais magnitudes macroeconómicas, operar con elas 

e analizar as súas interrelacións, valorando os inconvenientes e as limitacións 

que presentan como indicadores da calidade de vida. 

14. B4.2. Interpretar datos e indicadores económicos básicos e a súa evolución. 

15. B4.3. Valorar a estrutura do mercado de traballo e a súa relación coa 

educación e a formación, analizando de xeito especial o desemprego. 

16. B4.4. Estudar as opcións de políticas macroeconómicas para facer fronte á 

inflación e ao desemprego. 

17. B5.1. Recoñecer o proceso de creación do diñeiro, os cambios no seu valor 

e a forma en que estes se miden. 

18. B5.2. Describir as teorías explicativas sobre as causas da inflación e os seus 

efectos sobre os/as consumidores/as, as empresas e o conxunto da 

economía. 

19. B5.3. Explicar o funcionamento do sistema financeiro e coñecer as 

características dos seus principais produtos e mercados. 

20. B5.4. Analizar os tipos de política monetaria. 

21. B5.5. Identificar o papel do Banco Central Europeo e a estrutura da súa 

política monetaria 

22. B6.1. Analizar os fluxos comerciais entre dúas economías. 

23. B6.2. Examinar os procesos de integración económica e describir os pasos 

que se produciron no caso da Unión Europea. 

24. B6.3. Analizar e valorar as causas e as consecuencias da globalización 

económica, así como o papel dos organismos económicos internacionais na 

súa regulación. 

25. B7.1. Reflexionar sobre o impacto do crecemento e as crises cíclicas na 

economía e os seus efectos na calidade de vida das persoas, o ambiente e a 

distribución da riqueza a nivel local e mundial. 



 

 

 

26. B7.2. Explicar e ilustrar con exemplos significativos as finalidades e as 

funcións do Estado nos sistemas de economía de mercado, e identificar os 

principais instrumentos que utiliza, valorando as vantaxes e os inconvenientes 

do seu papel na actividade económica. 

 

 
 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

7.2.1.AVALIACIÓN CONTINUA: 

A proposta de valoración numérica dos resultados da avaliación establecerase 

segundo as pautas seguintes: 

1. A valoración dos cuestionarios propostos na aula suporá o 10 % da 

cualificación global. Realizarase un cuestionario por unidade didáctica 

2. A corrección das probas escritas sobre os contidos con arreglo aos 

estándares de aprendizaxe e o instrumento de avaliación correspondente, 

suporán o 80 % da cualificación global. Como mínimo realizarase unha 

proba ou exame trimestral. Para cada avaliación fixarase un tipo de proba. 

3. As Tarefas de aplicación de coñecementos con arreglo aos estándares de 

aprendizaxe marcados (lecturas, proxectos de investigación, análise de 

documentos, exposicións, etc.) poderá sumar ata un 10% na cualificación. 

Poderá realizarse unha por trimestre. 

 
A comprobación da consecución dos diferentes estándares de avaliación 

realizarase mediante tres procedementos de avaliación: EXAME, 

CUESTIONARIOS, presentación de TRABALLOS PROPOSTOS. 

 
 

Procedemento Mínimo Ponderación Instrumento 

Cuestionarios 5 puntos sobre 10 10% Cuestionario 

Exame 5 puntos sobre 10 80% EXAME 

Traballos propostos na aula Nivel C na rúbrica de 

avaliación 

10% RÚBRICA 

 
 

 

Tanto a corrección dos cuestionarios como a entrega de traballos terá lugar na aula 

e aparecerán recollidos no libro do alumno do profesor. 



 

 

 

A Media dos traballos para a obtención da cualificación en cada avaliación 

establecerase a partir das cualificación dos diferentes procedementos SEN 

REDONDEO. 

 
Para alcanzar o nivel de suficiencia (5 puntos) nunha avaliación cómpre acadar 

polo menos o nivel de suficiencia (metade da puntuación) correspondente Á 

PUNTUACIÓN MÍNIMA REQUIRIDA. De non obterse o nivel de suficiencia neste 

apartado a cualificación máxima que se poderá obter será de 4 puntos. 

 
Cando se produza unha avaliación negativa as actividades de recuperación 

consistirán en: 

Na realización dun exame de recuperación que permita demostrar que se 

ten acadado o nivel prescrito. Este exame terá a mesma forma e contidos 

que o exame proposto para as avaliación extraordinarias 

 
***A falta de asistencia aos exames non é recuperable, salvo en caso de 

xustificación documental médica (en caso de enfermidade) ou de institución oficial 

(no caso de non asistencia por requirimento para exames ou por causa persoal 

ineludible). A recuperación dos exames aos que se faltou por causa xustificada 

farase antes da avaliación, de ser posible, ou posteriormente e farase constar a 

avaliación no caderno do profesor. 

Non se contempla a entrega de traballos fora de prazo. 

 
 

Instrumentos de Avaliación 

1. Cuestionarios realizados na aula (un por cada unidade didáctica). 

2. Exames relativos aos contidos de cada avaliación 

3. Rubrica para a corrección dos Traballos de aplicación ou investigación 
 
 

 
RUBRICA PARA TRABALLOS 

CRITERIO A B C D 

Contidos Non se trata o 

tema mais que 

superficialmente 

O tema trátase 

de forma non 

significativa 

A abordaxe do 

tema é limitada 

Abordánse a 

Está tratado o 

tema en 

profundidade 



 

  
 

 Non se abordan 

contidos 

específicos 

Non se tiran 

conclusións 

Non hai 

metodoloxía 

Os contidos 

abordados son 

pobres 

Non se tiran 

conclusións 

A metodoloxía 

é insuficiente. 

maioría dos 

contidos 

As limitacións 

son estudadas 

parcialmente 

O método se usa 

parcialmente 

Non se extraen 

conclusións 

Abordánse todos 

os contidos 

delimitados 

Explícanse as 

limitación 

Usa unha 

metodoloxía 

específica 

Estraense 

conclusións 

Redacción e O aspecto do O aspecto do Aspecto coidado Aspecto coidado 

organización traballo é traballo é A linguaxe é e elegante 

 descoidado descoidado estereotipada Bo uso da 

 Uso moi Uso deficiente A organización linguaxe 

 deficiente da da linguaxe de ideas é básica Boa organización 

 linguaxe Organización sen contribución de ideas 

 Organización mínima das persoal Ben a 

 nula das ideas ideas Cumprense os distribución en 

 Non se Non se apartados apartados 

 cumpren os cumpren todos propostos  

 apartados os apartados   

Manexo da Non se usan Usánse fontes Usánse fontes de Usánse fontes de 

información fontes de de información información información 

 información non válidas válidas pero moi válidas e 

 Non se cita Non se usa básicas suficientes 

 correctamente sistema citas Usase un sistema Cítanse 

 Non hai Inclúese citas non formal adecuadamente 

 bibliografía bibliografía Inclúese Inclúese 

 Non se pero de forma bibliografía pero bibliografía de 

 distingue entre incorrecta de forma forma correcta 

 información Non se incorrecta Distínguese 

 allea e persoal distínguese Distínguese entre entre información 

 



 

 

 
  entre 

información e 

creación 

persoal. 

información e 

creación persoal. 

e creación 

persoal. 

Autonomía Non hai ningún Só é persoal a Establece Proposta orixinal 

 aspecto do atribución de conclusións de análise do 

 traballo que exemplos e a persoais pero tema. 

 sexa persoal conclusión de non é quen de Conclusións 

  forma mínima analizar o tema persoais 

   desde unha Autocrítica da 

   perspectiva propia 

   propia perspectiva. 

 
 

 

 CRITERIOS DE PROMOCIÓN: 

Para superar a materia deberá obterse cando menos a cualificación de 5 puntos 

no cálculo da media das 3 avaliacións, calculada a partir das cualificacións SEN 

REDONDEO obtidas en cada avaliación ou nos exames de recuperación 

correspondentes. 

 
7.3.1.AVALIACIÓNS EXTRAORDINARIAS 

 
 

O alumnado que non supere o curso na avaliación ordinaria do curso, enfrontará en 

Setembro un exame final de TODOS OS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE DO 

CURSO. 

 
A cualificación do exame establecerase sobre 10 puntos e o alumno/a deberá 

conseguir cando menos 5 para superar a materia. O exame poderá constar de: 

 
 Cuestións teóricas de resposta breve.

 Exercicios comentados, nos que se lle pide ó alumnado que comente ou xustifique a 

súa resposta.



 

 

 

 Probas de definición de conceptos, nas que se debe expresar un concepto e 

inclusive propor exemplos ilustrativos.

 Resolución de problemas.
 

 

MODELO DE EXAME (SETEMBRO) 

1. Cal é a base do problema económico? Define Economía e custe de 

oportunidade. (1 punto) 

 
2. Explica os axentes económicos que participan en una economía, súas funcións e 

a súa relación a través del fluxo circular da renda. (1,5 puntos) 

 
3. Define oferta e demanda e explica brevemente de que factores depende cada 

unha. Representa graficamente ambas e explica como se alcanza o equilibrio nun 

mercado (2 puntos) 

 
4. Enumera os tipos de mercado existentes e describe de forma breve as súas 

características (1,5 puntos) 

 
5. Define brevemente os seguintes conceptos (0,25 puntos cada un): 

a) Sistema económico 

b) Política fiscal 

c) Factores produtivos 

d) Necesidade 

e) Política monetaria 

f) Tipo de xuro 

 
 

6. Explica brevemente os principais fallos de mercado e algunha das medidas que 

pode tomar o estado para corrixir cada un deles. (1,5 puntos) 

 
7. Cales son as funcións do diñeiro? Explícaas brevemente. De ditas funcións, cal 

cres que se relaciona co consumo das familias e cal co aforro? Define o efecto que 

sobre o diñeiro ten a inflación. (1 punto) 



 

 

 

  
 
 

 

8. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A PRÁCTICA 
DOCENTE. 

 

 Indicadores de logro do proceso de ensino 
 

 
 Escala 

1 2 3 4 

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado.     

2. Conseguiuse crear o interese que favoreceu a aprendizaxe.     

3. Conseguiuse motivar para lograr a aplicación e transferencia do 

coñecemento. 

    

4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.     

5. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender ao 

alumnado con NEAE. 

    

6. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.     

7. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.     

8. Correspondeuse o traballo do alumnado dentro do grupo coa avaliación 

obxectiva da materia 

    

9. A avaliación foi obxectiva     

10. A asistencia e compromiso coa materia foi a adecuada     

 
 

 

 Indicadores de logro da práctica docente 
 

 

TEMPO: 1 hora 

Escala 



 

 

 
 1 2 3 4 

1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado.     

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.     

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.     

4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do 

alumnado con NEAE. 

    

5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a 

tratar. 

    

6. Combínase o traballo individual e en equipo.     

7. Poténcianse estratexias de animación á lectura.     

8. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e 

escrita. 

    

9. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe.     

10. Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada 

estándar. 

    

11. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas / 

traballos, etc. 

    

12. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos 

derivados da corrección 

    

13. Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus 

acertos e erros. 

    

14. Grao de implicación do profesorado nas funcións de titoría e 

orientación. 

    

15. Os materiais son axeitados as capacidades do alumnado e aos contidos 

da materia 

    

16. Os cuestionarios son adecuados a cada bloque temático     

17. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, 

ampliación… 

    

 

9. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E 
AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES. 

 
 

Non hai alumnos nesta situación. 



 

 

 
 
 
 

 

10. ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE LLE PERMITAN AO ALUMNADO 
ACREDITAR OS COÑECEMENTOS NECESARIOS EN DETERMINADAS MATERIAS, NO 
CASO DO BACHARELATO. 

 

Esta materia non é unha materia de continuidade polo que non precisa deste tipo de 

proba. 

 
11. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE 
SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS. 

 
 

Para levar a cabo a avaliación inicial do alumnado proporase a lectura dun texto coa 

temática “Os sistemas económicos” e pedirase a resposta a unha serie de cuestións que 

tentarán valorar a súa capacidade de análise,captación da información e comprensión da 

linguaxe económica. 

Sobre a lectura de ese texto pedirase ao alumno que: 

 seleccione e subliñe a idea principal e as subsidiarias. 

 exprese nun texto mínimo o sentido que tenta transmitir a lectura. 

 defina os conceptos máis relevantes. 

 elabore un esquema coa relación entre os conceptos económicos 

fundamentais do texto. 

 explique a súa posición respecto aos temas citados no texto de forma 

que permita valorar a súa capacidade argumental. 

 propoña un exemplo extraído da literatura, o cine, a política que se 

relacione coas ideas e os conceptos mencionados no texto. 

 
O exercicio valorárase de acordo aos estándares de aprendizaxe do bloque 1 do 

currículo “Economía e escaseza. A  organización económica” de acordo á seguinte 

rúbrica: 

 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

TRANSVERSAIS 

nulo básico bo avanzad 

o 

Recoñece a escaseza como     



 

 

 
problema fundamental     

Análise critico do funcionamento 

do sistema citado no texto 

    

Elabora e comprende o 

vocabulario económico básico 

    

Elaboración de esquemas     

Interpreta gráficas     

Propón solucións aos problemas 

económicos 

    

Compara con exemplos os 

sistemas económicos 

    

     

 

En función dos resultados desta proba adaptaranse as actividades propostas nas 

unidades didácticas e as tarefas finais propostas para cada avaliación. 

 
12. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

 
 

Proporanse medidas de reforzo mediante lecturas, vídeos e outros materiais 

complementarios para aqueles alumnos que teñan dificultades coas competencias 

básicas. 

 
Proporanse diferentes canles para a presentación das tarefas que, de acordo coa teoría 

das Intelixencias Múltiples, se adapten mellor a cada un dos alumnos. Así en cada tema 

serán de elección unha serie de tarefas que propoñen formas de realización adaptadas a 

cada unha destas intelixencias (infografías, comics, videopresentacións, textos...) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

13. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO 
CURSO QUE CORRESPONDA. 

 
 

Os criterios que se establecen a continuación están orientados a comprobar o grao de 

consecución, por parte do alumnado, dos contidos e estándares de aprendizaxe prescritos 

no currículo 

1. Argumentar con claridade e capacidade crítica, oralmente e por escrito, as súas 

propias opinións sobre os problemas fundamentais da economía , dialogando de 

xeito razoado con outras posicións diferentes e aplicar os coñecementos á 

contorna e así tomar conciencia acerca da utilidade dos saberes académicos. 

2. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación na realización e na 

exposición dos traballos de investigación . 

3. Incorporación significativa do vocabulario técnico introducido e comprobar o nivel 

de precisión, exactitude e rigor no seu uso tanto oral como escrito. 

4. Manexo das ferramentas matemáticas para á analise da realidade económica,  

así como a elaboración e interpretación de gráficas para o mesmo fin. 

 
14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS POR 
CADA DEPARTAMENTO DIDÁCTICO. 

 

Inicialmente non están programadas actividades para esta materia. Sin descartar a súa 
realización no caso de xurdir alguna proposta axeitada 

 
15. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS 
PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS 
E PROCESOS DE MELLORA. 

 

A fin de poder mellorar a programación didáctica dos anos vindeiros: 

 Recoller na memoria final do curso os resultados da avaliación do alumnado por 

materias e cursos



 

 

 

 Realizar unha valoración para seleccionar as achegas do alumnado que poidan 

incorporarse á programación do ano vindeiro.

 Realizarase unha comprobación dos indicadores seguintes:
 

 Escala 

1 2 3 4 

1. Adecuación do deseño das unidades didácticas, temas a partir dos 

elementos do currículo. 

    

2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades 

didácticas 

    

3. O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e a 

temporalización previstas. 

    

4. Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das 

unidades 

    

5. Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada 

estándar. 

    

6. Asignación a cada estándar do peso correspondente na cualificación.     

7. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a súa 

avaliación. 

    

8. Adecuación da secuencia de traballo na aula.     

9. Adecuación dos materiais didácticos utilizados.     

10. Adecuación do libro de texto     

11. Adecuación do plan de avaliación inicial deseñado, incluídas as 

consecuencias da proba. 

    

16. Adecuación das pautas xerais establecidas para a avaliación 

continua: probas, traballos, etc. 

    

17. Adecuación dos criterios establecidos para a recuperación dun 

exame e dunha avaliación. 

    

18. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación final     

19. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación 

extraordinaria. 

    

22. Adecuación dos exames, tendo en conta o valor de cada estándar.     



 

 

 

6- ECONOMÍA DA EMPRESA. 2ºBACHARELATO 

 
1) INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

 

A materia de Economía da empresa está regulada no DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo 

que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na 

Comunidade Autónoma de Galicia. 

 
Economía da Empresa trata de explicar a realidade empresarial, como unha rama da economía 

especializada nun determinado suxeito económico: a empresa. Trátase dunha ciencia que, por 

unha banda, procura a explicación do fenómeno económico da empresa e, por outra, a  

actuación sobre ela para alcanzar certos fins. A tendencia actual diríxese a tratar de converter 

esta disciplina nun corpo de coñecementos interdisciplinarios que traten calquera problema que 

se formule na empresa. 

A empresa é un axente esencial da actividade económica. As empresas constitúen as células 

elementais de produción que integran o organismo económico a través das cales se conseguen 

os obxectivos macroeconómicos e, por iso, ocupan a atención dos/das economistas. É na 

economía contemporánea onde acha a súa plenitude, xa que a división do traballo, a 

especialización, o desenvolvemento do sistema monetario e a amplitude do mercado crearon o 

clima necesario para que se dea con precisión e características peculiares a unidade autónoma 

de produción, que constitúe o obxecto real da economía da empresa. Nesta materia 

traballaranse cuestións como a razón da existencia das empresas, as súas características, os 

tipos de organización e de funcionamento, e os factores que inflúen na toma de decisións. 

A materia, que emprega un enfoque de presentación baseado na análise de distintas áreas e 

funcións da empresa, estrutúrase nos bloques seguintes: "A empresa", no que se describen os 

seus elementos, as súas funcións e os seus obxectivos; "Desenvolvemento da empresa", onde 

se fai unha análise das decisións de dimensión e localización, e das estratexias de crecemento; 

"Organización e dirección da empresa", no que se explica a planificación, a organización e a 

xestión dos recursos da empresa; "A función produtiva", para analizar os procesos produtivos e  

a estrutura de ingresos e custos derivada deles; "A función comercial da empresa", que repasa 

as principais decisións da empresa na comercialización dos seus produtos e/ou servizos; "A 

información na empresa", para comprender a importancia de contar con datos e información 

relevante e precisa na toma de decisións e no cumprimento das obrigas fiscais; e finalmente "A 



 

 

 

función financeira", onde se trata de analizar os aspectos salientables das decisión de 

investimento e financiamento na empresa. 

A empresa ten un significado social (crea emprego), canaliza a renda e, conseguintemente, 

constitúe un elemento de redistribución da renda nacional. O desenvolvemento da actividade 

empresarial e a acción do/da empresario/a deben estar guiados pola responsabilidade social e o 

comportamento ético, máis alá da procura duns resultados. 

A materia ha permitir o fomento dunha cultura e dun xeito de pensar empresarial, onde se 

exerciten e medren a creatividade e o espírito de innovación, e se incentive a elaboración de 

reflexións persoais e a toma de decisións fundamentadas, así como a concepción do erro como 

fonte de progreso e aprendizaxe. Tamén ha contribuír ao desenvolvemento da competencia 

matemática e das competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, de comunicación lingüística e 

dixital, da capacidade de aprender a aprender, e do sentido da iniciativa e o espírito 

emprendedor. 

 

 
2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

A materia de Economía incide fundamentalmente nas competencias clave fomentando: 

a) A competencia en comunicación lingüística (CLL), a través argumentacións, análises 

de textos relevantes, definicións de termos, diálogos, exposicións orais e escritas, etc. 

b) As competencias sociais e cívicas (CSC) vense fomentadas polo coñecemento 

histórico dos problemas actuais e as respostas posibles a eles. Tamén co debate na aula 

e a argumentación coherente sobre os diferentes problemas. 

c) A materia fomenta a competencia de aprender a aprender (CAA) a través da proposta 

de tarefas de reflexión e investigación. 

d) A competencia dixital (CD) desenvólvese ensinando as claves para a busca de 

información relevante así como a súa presentación en formatos dixitais e a intervención 

en Redes Sociais. 

e) A competencia de sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) a través de 

contidos e destrezas relacionadas co mundo do traballo, a educación económica, a 

financeira e a organización empresarial. 

f) A competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT) a 

través de procesos de razoamento que lle leven á solución de problemas da vida cotidiá, 



 

 

 

a lectura e interpretación de gráficos e a resolución de problemas baseados na aplicación 

de expresións matemáticas. 

 
3. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS POR CURSO 

 
 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha 

conciencia cívica responsable. A materia tentará dotar ao alumnado dos coñecementos 

que lle permitan a comprensión das relacións socioeconómicas, políticas e científicas da 

sociedade actual. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma 

responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, 

analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes propiciando 

debates sobre temas de actualidade e illando os prexuízos infundados. 

d) Apreciar a lectura como medio de enriquecemento persoal e desenvolver un hábito 

inquisitivo e analítico en relación coa información recibida na vida cotiá. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua 

castelá. Esta materia incidirá na elaboración de exposicións orais e composicións escritas 

acerca de temas determinados con claridade, corrección, plenitude e autonomía, 

exercitando na medida do posible unha reflexión persoal. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da 

comunicación. 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus 

antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito 

solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as 

habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

4. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 
 

 

Economía da Empresa. 2º de bacharelato 

Temporalización: 
1º Trimestre: Bloques 1,2 e 3 

                                                           2º Trimestre: Bloques 4 e 5 

         3º Trimestre: Bloques 6 e 7  

 

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

Grao mínimo 

para superar a 

área 

Indicador mínimo 

de logro 

Instrumentos de avaliación 

/procedementos de avaliación 

(%) 

Bloque 1. A empresa 



 

 

 a 

 d 

 i 

 l 



 B1.1. A 

empresa 

e o/a 

empresari

o/a. 

m  B1.2. 

Elemento

s, 

funcións e 

obxectivo

s da 

empresa. 

 B1.3. 

Clases de 

empresas

. 

 B1.4. 

Marco 

xurídico 

da 

activida

de 

empresa

rial. 

 B1.1. 

Describir e 

interpretar 

os 

elementos 

da 

empresa, 

as clases 

de 

empresas e 

as súas 

funcións na 

economía, 

así como 

as formas 

xurídicas 

que 

adoptan, e 

 EEB1.1. 

1. 

Distingue as formas 

xurídica s das 

empresas e 

relación aas coas 

esixencias de 

capital e coas 

responsabilidad 

 C 

D 

 C 

M C C T 

 C 

S I E 

50% Instrumen to 

Exame 



 

  
 

  relacionar 

con cada 

unha as 

responsabili 

dades 

legais 

dos/das 

propietarios 

/as e 

xestores/as 

, e as 

esixencias 

de capital. 

es para 

cada 

tipo. 

   



EEB1.1. 2. 

Identifica e valora as 

formas xurídica s de 

empresa máis apropiad 

as en cada caso en 

función das caracterí 

 C 

D 

 C 

M C C 

T 

50% Instrumen 
to 
Exame 

 



 

  
 

   sticas concreta s, 

aplicando o 

razoamento sobre 

clasificación das 

empresas. 

   



EEB1.1. 3. 

Analiza, para un determin 

ado caso práctico, os 

 C 

A 

A 

 C 

D 

 C 

M 

C 

C 

50% Instrumen 

to 

Exame 

 



 

  
 

 p empresa 

desenvolve 

a súa 

actividade e 

explicar, a 

partir deles, 

as 

estratexias 

e as 

decisións 

adoptadas, 

e as 

posibles 

implicación 

s sociais e 

ambientais 

da súa 

actividade. 

empresa 

rios/as 

que 

actúan 

no seu 

contorno 

, así 

como a 

forma 

de 

relacion 

ar co 

seu 

contorno 

máis 

próximo. 

 C 

S 

C 

 C 

S 

I 

E 

E 

  



EEB1.2. 

2. 

Analiza 

a 

relación 

 C 

D 

 C 

S 

C 

50% Instrumen 

to 

Exame 

 



 

 

  
 

   entre 

empresa 

, 

socieda 

de e 

ambient 

e, e 

valora 

os 

efectos 

positivos 

e 

negativo 

s das 

actuació 

ns das 

empresa 

s nas 

esferas 

social e 

ambient 

al. 

 C 

S 

I 

E 

E 

  

 



 

  

 

  
 

Bloque 2. Desenvolvemento da empresa 

 d 

 i 

 l 

 

B2.1. 

Localización e 

dimensión 

empresarial. 

B2.2. 

Estratexias de 

crecemento 

interno e externo. 

B2.3. 

Pequenas e 

medianas 

empresas: 

estratexias de 

mercado. 

 

 

B2.1.

Identificar e 

analizar as 

estratexias de 

crecemento e as 

decisións 

tomadas polas 

empresas, tendo 

en consideración 

as características 

do marco global 

en 

EEB2.1. 1.
Describe e analiza 

os factores que 

determinan a 

localización e a 

dimensión dunha 

empresa 

, e valora a 

 C 

C 

L 

 C 

M 

C 

C 

T 

50% Instrumen 

to 

Exame 

 



 

  
 

 B2.4. Importancia 

das pequenas e 

medianas 

empresas (PME) 

na 

economía. 



B2.5. 

Internacionali 

zación, 

competencia global 

e 

tecnoloxía. 
 



B2.6. 

Empresa 

multinacional: 

aspectos positivos 

e negativos do seu 

funcionament0. 

que actúan. transcen 

dencia 

futura 

para a 

empresa 

desas 

decisión 

s. 

   



EEB2.1. 2. 

Valora o 

creceme 
nto da 

empresa 

como 

estratexia 

competitiva e 

relacion a as 

economías 

de escala 

coa dimensi 

ón óptima da 

empresa 

 

 C 

D 

 C 

M 

C 

C 

T 

 C 

S 

I 

E 

E 

50% Instrumen 

to 

Exame 

 



 

  
 

   . 



EEB2.1. 3. 

Identifica e explica 

as estratexias de 

especialización e 

diversificación 

 C 

C 

L 

 C 

M 

C 

C 

T 

 C 

S 

I 

E 

E 

50% Instrumen 

to 

Exame 

 



 

  
 

   



EEB2.1. 4. 

Analiza as estratexi 

as de crecemento 

interno e externo a 

partir de suposto s 

concretos. 

 C 

A 

A 

 C 

D 

 C 

M 

C 

C 

T 

50% Instrumen 

to 

Exame 



EEB2.1. 5. 

Examina 

 C 

S 

50% Instrumen to 

Exame 

 



 

  
 

   o papel 

das 

pequena 

s e das 

mediana 

s 

empresa 

s no 

noso 

país, e 

valora 

as súas 

estratexi 

as e as 

súas 

formas 

de 

actuar, 

así 

como as 

súas 

vantaxes e os 
seus 
inconvenientes.  

C 

 C 

S 

I 

E 

E 

  

 



 

  
 

   



EEB2.1. 6. 

Describ e as caracterí 

sticas e as estratexias 

de desenvolvemento 

da empresa multinac 

ional, e valora a 

importancia da respons 

abilidade social e 

ambiental. 

 C 

C L 

 C 

S C 

 C 

M C C T 

50% Instrumen to 

Exame 

 



 

  
 

   



EEB2.1. 7. 

Estuda o impacto da 

incorporación da 

innovación e das novas 

tecnoloxías na 

estratexia da empresa 

, e relación ao coa 

capacidade para 

competir de xeito 

global. 

 C 

D 

 C 

M 

C 

C 

T 

 C 

S 

C 

50% no 

Exame 

 
50% nos 

cuestionari 

os 

Procedem 

ento 

Cuestiona 

ios 

Instrumen 

to 

Exame 

 



 

  
 

 
Bloque 3. Organización e dirección da empresa 

   

 d 

 i 

 l 


 

 p 

 B3.1. División 

técnica do 

traballo e 

m necesidade 

de 

organización 

no mercado 

actual. 



B3.1. 

Explicar a 
planificació 
n, a 
organizació 
n e a xestión 
dos 
recursos 
dunha 
empresa, 

valorando 

as posibles 

modificació 

ns para 

realizar en 

función do 

ámbito en 

que 

desenvolve 

a súa 

actividade e 

dos 

obxectivos 

formulados 



EEB3.1. 1. 

Reflexio na 
sobre a 
división 

técnica do 
traballo nun 

contexto 

global 

de 

interdep 

endenci 

a 

económi 

ca para 

valorar 

as súas 

consecu 

encias 
sociais. 

 C 

M 

C 

C T 

 C 

S 

C 

50% no 

Exame 

50% nos 
cuestionari os 

Procedem ento 

Cuestiona ios 

Instrumen to 

Exame 

 



 

  
 

 


B3.2. 

Funcións 

básicas da 

dirección. 



B3.3. 

Planificación 

e toma de 

decisións 

estratéxicas. 



B3.4. 

Organización 

formal e 

informal da 

empresa: 

deseño e 

análise da 

súa estrutura. 



B3.5. A 

xestión dos 

recursos 

humanos e a 

.  

EEB3.1. 2. 

Describe a estrutura 

organiza 

 C 

C 

L 

 C 

M 

C 

C 

50% Instrumen 

to 

Exame 

 



 

  
 

  
 
 
 
 
 



súa 

incidencia na 

motivación. 

B3.6. Os 

conflitos de 

intereses e 

as súas vías 

de 

negociación. 

 tiva, o T   

estilo de 

direcció 

 C 

S 

n, as I 

canles E 

de E 

informac  

ión e de  

comunic  

ación, o  

grao de  

participa  

ción na  

toma de  

decisión  

s e a  

organiza  

ción  

informal  

da  

empresa  

.  

 



 

  
 

   
 EEB3.1. 3. 

Identifica a 

función de cada 

área de activida 

de da empresa 

(aprovisi 

onament o, 

produción e 

comercialización 

, 

investimento e 

financiamento, 

 C 50% Instrumen 

D  to 

 C 
 Exame 

M   

C   

C   

T   

 C   

S   

I   

E   

E   

 



 

  
 

   recursos humano s e 

administrativa), así 

como as súas interrela 

cións. 

   

 EEB3.1. 4. 

Investiga sobre a 

organización nas 

empresas do seu ámbito 

máis 

 C 50% no Procedem 

A exame ento 

A 50% nos Cuestiona 

 C 

D 

cuestionari 

os 

rios 

Instrumen 

 C 

S 

 to Exame 

C   

 C 

S 

  

I   

 



 

  
 

   próximo E   

e E 

identific  

a  

vantaxe  

s e  

inconve  

nientes,  

detecta  

problem  

as para  

solucion  

ar, e  

describe  

proposta  

s de  

mellora.  

 EEB3.1. 

5. Aplica os seus 

coñece 

 C 

A A 

 C 

50% no Exame 

50% nos 

cuestionari 

Procedem ento 

Cuestiona rios 

 



 

  
 

   mentos a unha 

organización concreta 

, para detectar problem 

as e propor melloras 

. 

M C C T 

 C 

S I E E 

os Instrumen to 

Exame 

 EEB3.1. 

6. 

Valora a importancia 

dos recursos humano s 

nunha empresa 

 C 

A 

50% Instrumen 

to 

A  Exame 

 C   

S   

C   

 C   

S   

I   

 



 

  
 

   e E   

analiza E 

diferente  

s  

maneira  

s de  

abordar  

a súa  

xestión  

e a súa  

relación  

coa  

motivaci  

ón e a  

produtivi  

dade.  

 
Bloque 4. A función produtiva 

   

 a  B4.1.  B4.1.  EEB4.1.  C 

D 

 C 

50% Instrumen 

 i 
 Produción e  Analizar  1.  to 

 l 
 proceso  procesos  Realiza  Exame 

    produtivos  cálculos   

 



 

  
 

 m produtivo. 

 B4.2. 

Función de 

produción. 

Produtividade 

e eficiencia 

 B4.3. 

Investigación, 

desenvolvem 

ento e 

innovación 

(I+D+i) como 

elementos 

clave para o 

cambio 

tecnolóxico e 

a mellora da 

competitivida 

de 

empresarial. 

desde a 

perspectiva 

da 

eficiencia e 

a 

produtivida 

de, e 

recoñecer a 

importancia 

da I+D+i. 

da produtividade de 

distintos factores e 

interpreta os resultados 

obtidos, coñecendo 

medios e alternativas de 

mellora da produtivi 

dade nunha empresa. 

M C C T   

 



 

  
 

   
. 

 EEB4.1. 

2. 

Analiza e valora a 

relación entre a produtivi 

dade e os salarios 

dos/das traballadores/as. 

 C 

M C C T 

 C 

S C 

Instrumen to 

Exame 

 

 EEB4.1. 

3. 

Reflexiona sobre a 

 C 

A A 

 C 

50% no Exame 

50% nos 

cuestionari os 

Procedem entos 

Cuestiona rios 

Instrumen 

 



 

  
 

   importancia para a socieda 

de e para a empresa da 

investigación e da innovaci 

ón tecnolóxica en relación 

coa competitividade e o 

crecemento. 

M C C T 

 C 

S C 

 to Exame 

 



 

  
 

 i 

 l 



 B4.4. Custos: 

clasificación 

m e cálculo dos 

custos na 

empresa. 

 B4.5. Cálculo 

e 

interpretación 

do limiar de 

rendibilidade 

da empresa. 

 B4.2. 

Determinar 

a estrutura 

de ingresos 

e custos 

dunha 

empresa, 

calculando 

o seu 

beneficio e 

o seu limiar 

de 

rendibilidad 

e, a partir 

dun 

suposto 

formulado. 

 EEB4.2. 

1. 

Distingu e os ingresos e os 

custos dunha empresa 

, calcula o seu benefici o ou 

a súa perda xerados ao 

longo do exercicio económi 

co, 

 C 

D 

 C 

M C C T 

50% Instrumen to 

Exame 

 



 

  
 

   aplicando razoamentos 

matemáticos, e interpreta 

os resultados. 

   

 EEB4.2. 2. 

Identific a e calcula os tipos 

de custos, ingresos e 

benefici 

 C 50% Instrumen 

D  to 

 C 

M 

 Exame 

C   

C   

T   

 



 

  

 
   os dunha empresa 

, e represéntaos graficam 

ente. 

   

 EEB4.2. 3. 

Calcula o limiar de 

vendas (de rendibilidade) 

necesario para a superviv 

encia da 

 C 50% Instrumen 

D  to 

 C 

M 

 Exame 

C   

C   

T   

 



 

  
 

   empresa 

. 

   

 EEB4.2. 

4. 

Analiza os métodos custo 

beneficio e custo eficacia 

como instrumentos de 

medida e avaliación que 

axudan á toma 

 C 

M C C T 

 C 

S I E E 

50% Instrumen to 

Exame 

 



 

  
 

   de decisión s.    

 i 
 

 B4.6. Os  B4.3.  EEB4.3.  C 

D 

 C 

M C C T 

50% Instrumen 

 l 
  inventarios  Describir os  1.  to 

 m 
 da empresa e  conceptos  Identific  Exame 

   os seus  fundamenta  a os   

   custos.  is do ciclo  custos   

   Modelos de  de  que xera   

   xestión de  inventario e  o   

   inventarios.  manexar os  almacén   

     modelos de  e   

     xestión.  resolve   

       casos   

       práctico   

       s sobre   

       o ciclo   

       de   

       inventari   

       o.   

      
 EEB4.3.  C 50% Instrumen 

 



 

  
 

   2. D  to 

Valora 

as 

 C 

M 

Exame 

existenci C  

as en C  

almacén T  

mediant   

e   

diferente   

s   

métodos   

.   

 EEB4.3. 3. 

Valora a relación entre o 

control de inventarios e a 

 C 

M 

50% Instrumen 

to 

C  Exame 

C   

T   

 C 

S 

  

I   

E   

 



 

  
 

   produtividade e a eficiencia 

nunha empresa 

. 

E   

 
Bloque 5. A función comercial da empresa 

   

 d 
 

 B5.1.  B5.1.  EEB5.1.  C 50% Instrumen 

 h 
  Departament  Analizar as  1. S  to 

 i 
  o comercial  característi  Caracter I  Exame 

 l 
  da empresa  cas do  iza un E   

 

 m 
 B5.2. 

Concepto e 

 mercado e 

explicar, de 

 mercado 

en 

E   

  clases de  acordo con  función 

  mercado.  elas, as  de 

 
 B5.3. 

 políticas de  diferente 

  Técnicas de  márketing  s 

  
investigación 

 aplicadas  variable 

  de mercados.  por unha  s como, 

 
 B5.4. 

 empresa  por 

    ante  exemplo 

 



 

  
 

  Comportame 

nto do/da 

consumidor/a 

e 

segmentació 

n de 

mercados. 

diferentes , o    

situacións e número 

obxectivos. de 

 competi 

 dores e 

 o 

 produto 

 B5.5. 

Variables do 

márketing- 

mix e 

elaboración 

de 

estratexias. 

 vendido. 

 
 EEB5.1. 2. 

Identific 

a e adapta a 

 C 50% Instrumen 

 A  to 

 A  Exame 

 
 C   

 D   

 
 C 

M 

  

 



 
 
 
 
 
 
 

 


B5.6. 

Estratexias 

de márketing 

e ética 

empresarial. 

B5.7. 

Tecnoloxías 

  cada 

caso concreto as estratexi 

as e os enfoque s de 

C   

 C   

 T   

 



 

  
 

 da  márketin    

información e g. 

das  

 EEB5.1. 3. 

Interpret a e valora estratexi 

as de márketing, incorpor 

ando nesa valoración 

consideracións de carácter 

ético, 

   

comunicación  C 50% no Procedem 

s e D Exame ento 

márketing.  C 

M 

50% nos 

cuestionari 

Cuestiona 

rios 

 C os Instrumen 

 C  to 

 
T 

 Exame 

 
 C 

S 

  

 C   

 
 C 

S 

  

 I   

 E   

 E   

 



 

  
 

   social e ambient al.    

 EEB5.1. 4. 

Comprende e explica as fases 

e as etapas da investigación 

de mercados. 

 C 

C 

50% Instrumen 

to 

L  Exame 

 C 

M 

  

C   

C   

T   

 EEB5.1. 

5. Aplica criterios e estratexi 

 C 

D 

 C 

M 

50% Instrumen to 

Exame 

 



 

  
 

   as de C C T   

segment 

ación de 

mercado 

s en 

casos 

práctico 

s. 

 EEB5.1. 6. 

Analiza e valoraas oportuni 

dades de innovación e transfor 

mación do 

 C 50% no Procedem 

D Exame entos 

 C 

M 

50% nos 

cuestionari 

Cuestiona 

rios 

C os Instrumen 

C  to 

T 
 Exame 

 C 

S 

  

C   

 



 

  
 

   márketing que xorden co 

desenvolvement o das tecnolox 

ías da información e da comunic 

ación. 

   

 EEB5.1. 7. 

Describe a organización e o 

funciona mento 

 C 50% Instrumen 

C  to 

L  Exame 

 C 

M 

  

C   

C   

T   

 



 

  
 

   do departamento comercial da 

empresa 

. 

   

 EEB5.1. 8. 

Determina as necesidades da 

clientela en relación coas 

características dos produtos 

 C 

D 

50% Instrumen 

to 

 C 

M 

 Exame 

C   

C   

T   

 C   

S   

C   

 



 

  
 

   ou dos servizos ofrecidos pola 

empresa 

. 

   

 
Bloque 6. A información na empresa 

   

 d 

 g 

 h 

 i 

 l 



 B6.1. Obrigas 

contables da 

empresa. 

 B6.2. A 

composición 

m 
do patrimonio 

e a súa 

valoración. 

 B6.3. 

Resultados 

da empresa. 

 B6.4. As 

 B6.1. 

Identificar 

os datos 

máis 

salientables 

do balance 

e da conta 

de perdas e 

ganancias, 

explicar o 

seu 

significado, 

diagnostica 

 EEB6.1. 

1. 

Recoñe ce os elementos 

patrimoniais e a función que 

teñen asignada. 

 C 

M C C T 

 C 

S I E E 

50% Instrumen to 

Exame 

 



 

  
 

 contas 

anuais e a 

imaxe fiel. 

 B6.5. 

Elaboración 

do balance e 

da conta de 

perdas e 

ganancias. 

 B6.6. Análise 

e 

interpretación 

da 

información 

contable. 

r a 

situación a 

partir da 

información 

obtida e 

propor 

medidas 

para a súa 

mellora. 

 EEB6.1. 

2. 

Identifica, valora e clasifica os 

bens, os dereitos e as obrigas da 

empresa en masas patrimoniais. 

 C 

M C C T 

50% Instrumen to 

Exame 

 EEB6.1. 

3. 

Interpreta a 

 C 

A A 

50% Instrumen to 

Exame 

 



 

  
 

   correspondencia entre os investim 

entos e o seu financiamento. 

   

 EEB6.1. 

4. 

Detecta posibles desaxustes no 

equilibrio patrimonial, na solvenci 

a e no apanca 

 C 

M C C T 

50% Instrumen to 

Exame 

 



 

  
 

   mento da empresa 

, 

mediante a utilización de rateos. 

   

 EEB6.1. 5. 

Propón medidas correcto ras 

axeitada s en caso de se detectar 

desaxus 

 C 50% Instrumen 

A  to 

A  Exame 

 C 

S 

  

I   

E   

E   

 



 

  
 

   tes patrimoniais ou financeiros.    

 EEB6.1. 6. 

Recoñece a importancia do 

dominio das operacións matemát 

icas e dos procedementos propios 

 C 50% Instrumen 

M  to 

C  Exame 

C   

T   

 C 

D 

  

 



 

  
 

   das ciencias sociais como ferrame 

ntas que facilitan a solución de 

problemas empresariais. 

   

 EEB6.1. 

7. 

Recoñe ce a conveniencia do 

equilibri 

 C 

M C C T 

 C 

S 

50% Instrumen to 

Exame 

 



 

  
 

   o I E E   

económi 

co, 

patrimon 

ial e 

financeir 

o da 

empresa 

. 

 EEB6.1. 

8. 

Valora a importancia da informac 

ión na toma de decisións. 

 C 50% Instrumen 

A  to 

A  Exame 

 C 

S 

  

I   

E   

E   

 EEB6.1. 

9. 

 C 50% Instrumen to 

 



 

  
 

   Calcula o resultado do exercicio 

económico da empresa 

, 

empregando os criterios de imputaci 

ón aplicables. 

D 

 C 

M C C T 

 Exame 

 EEB61. 

10. 

Identific 

 C 

D 

 C 

50% Instrumen to 

Exame 

 



 

  
 

   a, interpreta e clasifica os 

elementos do resultado da 

empresa 

. 

M C C T 

 C 

S I E E 

  

 a  
 
 
 
 
 
 
 

 
m 

 B6.7. 

Fiscalidade 

empresarial: 

principais 

figuras 

impositivas e 

elementos 

clave do súa 

estrutura e 

do seu 

 B6.2. 

Recoñecer 

a 

importancia 

do 

cumpriment 

o das 

obrigas 

fiscais e 

explicar os 

 EEB6.2. 

1. 

Identifica as obrigas fiscais das 

empresas  segundo 

 C 50% Instrumen 

 c M  to 

 d C  Exame 

 h C   

 i 
T   

 l 
 C 

S 

  


I 

  

 E   

 E   

 



 

  
 

 funcionament impostos a súa    

o. que afectan organiza 

 as ción e a 

 empresas. activida 

  de que 

  desenvo 

  lvan. 

  
 EEB6.2. 2. 

Describe o funcionamento básico 

dos impostos que recaen sobre as 

empresas e 

 C 

C 

50% Instrumen 

to 

  L  Exame 

  
 C 

M 

  

  C   

  C   

  T   

 



 

  
 

   destacaas principais diferenzas 

entre eles. 

   

 EEB6.2. 

3. 

Valora a achega que supón para a 

riqueza nacional a carga impositiva 

que soportan as empresas.  

 C 

S C 

50% Instrumen to 

Exame 

 



 

  
 

 
Bloque 7. A función financeira 

   

 d 

 g 

 i 

 l 



 B7.1. 

Estrutura 

económica e 

financeira da 

m 
empresa. 

 B7.2. 

Concepto e 

clases de 

investimento. 

 B7.3. 

Valoración e 

selección de 

proxectos de 

investimento. 

 B7.4. Fontes 

de 

financiament 

 B7.1. 

Valorar 

proxectos 

de 

investiment 

o, xustificar 

razoadame 

nte a 

selección 

da 

alternativa 

máis 

vantaxosa, 

diferenciar 

as posibles 

fontes de 

financiame 

nto nun 

 EEB7.1. 

1. 

Coñece e enumera os métodos 

estáticos (prazo de recuperación) 

e dinámicos (criterio do valor 

actual neto) 

 C 

D 

 C 

S I E E 

 C 

M C C T 

50% Instrumen to 

Exame 

 



 

  
 

 o interno e 

externo da 

empresa. 

Novas 

formas de 

financiament 

o. 

 B7.5. Ciclos 

da empresa. 

 B7.6. Período 

medio de 

maduración. 

determinad 

o suposto e 

razoar a 

elección 

máis 

axeitada. 

para seleccionar e valorar 

investimentos. 

   

 EEB7.1. 

2. Aplica métodos estático s 

(prazo de recuperación) e 

dinámicos (valor actual neto), 

nun suposto concreto 

 C 

D 

 C 

M C C T 

50% Instrumen to 

Exame 

 



 

  
 

   de selección de alternativas de 

investimento para unha 

empresa 

. 

   

 EEB7.1. 3. 

Explica as posibilidades 

de financiamento das 

empresa s diferenciando 

o externo e o interno, a 

curto e a longo prazo, así 

como o custo de cada un 

e as implicacións na 

marcha da empresa 

 

 C 

C 

50% Instrumen 

to 

L  Exame 

 C 

M 

  

C   

C   

T   

 



 

  
 

   

EEB7.1. 4. Analiza, nun suposto 

Concreto de financiamento 

externo, as 

opcións posibles, os 

seus custos e as variantes de 

amortización. 

 CAA 

 CDC 

 CMCCT 

50% Instrumento 
Exame 

 



 

  

  
 

   EEB7.1.5.  CA  Instrumento 

Analiza A Exame 

e avalía, 

a partir 

 C 

M 

 

dunha C  

necesid C  

ade T  

concreta  C 
 

, as S  

posibilid I  

ades E  

que E  

teñen as   

empresa   

s de   

recorrer   

ao   

mercado   

financeir   

o.   

 



 

  
 

   EEB7.1.6. 

Valora as fontes externas e 

internas de financiamento da 

empresa 

. 

M C C T 

 C 

S I E E 

 Instrumento 

Exame 

 EEB7.1. 

7. 

Analiza e expresa as opcións 

financeir 

 C 50% Instrumen 

A  to 

A  Exame 

 C 

M 

  

C   

C   

T   

 



 

  
 

   as que mellor se adaptan a 

un caso concreto de necesid 

ade financeira. 

   

 EEB7.1. 

8. Aplica os coñece mentos 

tecnolóxicos á análise e á 

resolución de supostos.  

 C 

D 

50% no 

Exame 

Procedem 

ento 

 C 

M 

50% nos 

cuestionari 

Cuestiona 

rios 

C os Instrumen 

C  to 

T 
 Exame 

 



 

  
 

   

 EEB7.1. 9. 

Identific a e describe os 

ciclos da actividade da 

empresa e as súas fases. 
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5. CONSIDERACIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRA A MATERIA 
 
 

Por metodoloxía didáctica entendemos o conxunto de actividades e accións educativas que 

están organizadas e planificadas polo docente coa finalidade de posibilitar a aprendizaxe 

dos estudantes. A metodoloxía empregada será construtiva, é dicir, adaptarase ás 

características dos alumnos/as, favorecerá a capacidade de aprenderen por si mesmos o 

traballo en equipo, e promoverá a creatividade e o dinamismo integrando os recursos das 

tecnoloxías da información e da comunicación na aprendizaxe. 

Os principios básicos empregados para levar adiante este proceso de ensinanza- 

aprendizaxe serán entre outros: 

 Partir do nivel do alumnado e dos coñecementos previos para favorecer a construción de 

aprendizaxes novas e significativas, ademais dunha memorización comprensiva, 

sinxela e produtiva. 

 Promover unha visión global coordinada dos procesos produtivos nos que debe intervir o 

profesional. 

 Propiciar situacións de aprendizaxe motivadoras e funcionais que teñan sentido e 

significado, e onde o alumnado actualice os seus coñecementos, favorecendo así a súa 

independencia. 

 Organizar os contidos de forma ordenada e lóxica, para que o alumnado poida 

establecer relacións. 

 Tratar de forma globalizada e integrada os distintos contidos. 

 Integrar a teoría e a práctica. 

 Fomentar un clima de cooperación nos traballos que favoreza a relativización dos puntos 

de vista, o incremento das aspiracións e do rendemento académico, o proceso de 

socialización, etc. 

O desenvolvemento metodolóxico xeral das unidades de traballo, será realizado do 

seguinte modo: 

 Sondaxe inicial sobre os coñecementos previos. 

 Presentación dos aspectos esenciais da unidade a través dun mapa conceptual. 

 Lectura comprensiva dos epígrafes teóricos da unidade e explicación de conceptos 

básicos. 

 Realización de actividades complementarias e de aplicación. 

 Resolución de dúbidas e corrección de actividades e exercicios. 



 

 

 

 Actividade final referida a contidos esenciais da unidade. 

 Proba escrita ó rematar cada un ou cada dous bloques temáticos. 

 

6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAIAN UTILIZAR 
 
 

A-Material de traballo aportado polo profesor. 

B-Libro do alumno: Economia de la empresa, Editorial 

Galinova. C-Recursos Web: 

 www.eea.eu.int Páxina da Axencia Europea de Ambiente. 

 www.camerdata.es Páxinas webs das Cámaras de Comercio. 

 www.rmc.es Páxina do Rexistro Mercantil. 

 www.aeat.es Páxina da Axencia Tributaria. 

 www.circe.es Páxina da Dirección Xeral de Política de Peme. Constitución de sociedades 

en Internet. 

 www.paginas-amarillas.es Reúne información sobre empresas agrupadas por categorías. 

 www.cis.es Páxina do Centro de Investigacións Sociolóxicas. Contén diversas enquisas, 

algunhas das cales teñen que ver coa motivación dos consumidores. 

 www.cocacola.es Exemplo de páxina dunha empresa relevante no seu sector. 

 www.zara.es Exemplo de páxina dunha empresa relevante no seu sector. 

 www.ico.es Páxina do Instituto Nacional de Crédito. 

 www.ipyme.org Dirección Xeral de Política de Pemes. Base de datos sobre axudas e 

subvencións. 

 www.cofides.es Sociedade de capital risco. 

 www.seg-social.es Páxina da Seguridade Social. 

 www.inem.es Servizo Público de Emprego Estatal. Tipos de contratos de traballo, 

Estatuto dos Traballadores, etc. 

 www.mtas.es/mujer Páxina do Instituto da Muller. Iniciativas para promover o emprego 

da muller. 

 www.pntic.mec.es Páxina do Programa de Novas Tecnoloxías do Ministerio de Educación. 

 www.laboris.net Páxina web de busca de emprego. 

 www.creaciondempresas.com Páxina de ImprodexDesarrollo Empresarial S.L., que 

facilita información sobre a creación de empresas. 

 www.constituciondesociedades.com Trámites on-line para constituír sociedades. 

http://www.eea.eu.int/
http://www.camerdata.es/
http://www.rmc.es/
http://www.aeat.es/
http://www.circe.es/
http://www.paginas-amarillas.es/
http://www.cis.es/
http://www.cocacola.es/
http://www.zara.es/
http://www.ico.es/
http://www.ipyme.org/
http://www.cofides.es/
http://www.seg-social.es/
http://www.inem.es/
http://www.mtas.es/mujer
http://www.pntic.mec.es/
http://www.laboris.net/
http://www.creaciondempresas.com/
http://www.constituciondesociedades.com/


 

 

 

 www.emprendedorXXI.es Páxina de La Caixa. O portal do emprendedor innovador. 

 www.aprendeaemprender.com Páxina elaborada pola Xunta de Castela e León dedicada 

a emprendedores. 

 www.mujeresdeempresa.com Centro de negocios para empresarias e emprendedoras. 
 

 

D.Aplicacións informáticas: 

 A creación de empresas. CD-ROM. IGAPE. BIC GALICIA. 

 Software diverso (Excell, Word, PowerPoint…). 

 
 
 

7. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 
ALUMNADO. 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Os criterios que se establecen a continuación están orientados a comprobar o grao de 

consecución, por parte do alumnado, dos contidos e estándares de aprendizaxe prescritos 

no curriculo. 

1. B1.1. Describir e interpretar os elementos da empresa, as clases de empresas e as 

súas funcións na economía, así como as formas xurídicas que adoptan, e 

relacionar con cada unha as responsabilidades legais dos/das propietarios/as e 

xestores/as, e as esixencias de capital. 

2. B1.2. Identificar e analizar os trazos principais do contorno en que a empresa 

desenvolve a súa actividade e explicar, a partir deles, as estratexias e as decisións 

adoptadas, e as posibles implicacións sociais e ambientais da súa actividade. 

3. B2.1. Identificar e analizar as estratexias de crecemento e as decisións tomadas 

polas empresas, tendo en consideración as características do marco global en que 

actúan. 

4. B3.1. Explicar a planificación, a organización e a xestión dos recursos dunha 

empresa, valorando as posibles modificacións para realizar en función do ámbito 

en que desenvolve a súa actividade e dos obxectivos formulados. 

5. B4.1. Analizar procesos produtivos desde a perspectiva da eficiencia e a 

produtividade, e recoñecer a importancia da I+D+i. 

6. B4.2. Determinar a estrutura de ingresos e custos dunha empresa, calculando o 

seu beneficio e o seu limiar de rendibilidade, a partir dun suposto formulado. 

http://www.emprendedorxxi.es/
http://www.aprendeaemprender.com/
http://www.mujeresdeempresa.com/


 

 

 

7. B4.3. Describir os conceptos fundamentais do ciclo de inventario e manexar os 

modelos de xestión. 

8. B5.1. Analizar as características do mercado e explicar, de acordo con elas, as 

políticas de márketing aplicadas por unha empresa ante diferentes situacións e 

obxectivos. 

9. B6.1. Identificar os datos máis salientables do balance e da conta de perdas e 

ganancias, explicar o seu significado, diagnosticar a situación a partir da 

información obtida e propor medidas para a súa mellora. 

10. B6.2. Recoñecer a importancia do cumprimento das obrigas fiscais e explicar os 

impostos que afectan as empresas. 

11. B7.1. Valorar proxectos de investimento, xustificar razoadamente a selección da 

alternativa máis vantaxosa, diferenciar as posibles fontes de financiamento nun 

determinado suposto e razoar a elección máis axeitada. 

 
 
 

 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 

A avaliación realizaráse conforme se vaian cumplindo fases da material. De tal xeito 

que se poda contar de duas referencias antes de chegar á Xunta de Avaliación. 

 A nota da avaliación sera a media das probas escritas realizadas durante a mesma. 

 En todas as probas aparecerá expresada a valoración en puntos de cada apartado. 

  

Cando se produza unha avaliación negativa, puntuación inferior a 5, as actividades 

de recuperación consistirán na realización dun exame de recuperación que permita 

demostrar que se ten acadado o nivel establecido. Este exame terá a mesma forma 

e contidos que o exame proposto para as avaliación extraordinarias. 

 
***A falta de asistencia ás probas escritas non é recuperable, salvo en caso de 

xustificación documental médica (en caso de enfermidade) ou de institución oficial 

(no caso de non asistencia por requirimento para exames ou por causa persoal 



 

 

ineludible). A recuperación das probas ás que se faltou por causa xustificada terá 

lugar antes da avaliación, de ser posible, ou posteriormente e farase constar a 

avaliación no caderno do profesor.  



 

 

 
 
 
 

 CRITERIOS DE PROMOCIÓN: 
 
 

Para superar a materia deberá obterse cando menos a cualificación de 5 puntos 

no cálculo da media das 3 avaliacións, calculada a partir das cualificacións SEN 

REDONDEO obtidas en cada avaliación ou nos exames de recuperación 

correspondentes. 

 
 AVALIACIÓNS EXTRAORDINARIAS 

O alumnado que non supere o curso na avaliación ordinaria do curso, enfrontará en 

Setembro un exame final de TODOS OS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE DO 

CURSO. 

 
A cualificación do exame establecerase sobre 10 puntos e o alumno/a deberá 

conseguir cando menos 5 para superar a materia. O exame terá a forma seguinte: 

 
 

MODELO DE EXAME 

 
 

1.Responde brevemente as seguintes catro preguntas (1 punto cada 

pregunta) 

 
1.1-No esquema das forzas competitivas de Porter, explica brevemente que se 
entende por poder negociador de provedores e como pode afectar este factor á 
empresa? 

1.2.-Diferenza entre investimento produtivo e investimento financiero. Ilustra a 

resposta con un exempro. 

1.3.-Diferenza entre estratexias de fusión e adquisción de empresas. 

1.4.-No marco da mercadotecnia mix, explica brevemente en que consiste a 

promoción do produto. Pon un exemplo de instrumento de promoción de 

produto. 

 
2.Responda as seguintes dúas cuestións (0,5 puntos cada cuestión) 

 
 

2.1.Como se denomima a estrutura organizativa baseada na autoridade directa 

do xefe sobre os subordinados? 

2.2-Menciona dúas das función básicas da dirección da empresa. 



 

 

 
 
 

3. Resolva o seguinte problema (2,5 puntos) 

Dada a seguinte información sobre os custos de produción dunha empresa 

hipótetica: 

Produción (en unidades):0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Custos totais (en miles de euros):50 60 68 74 78 90 104 155 210 

 
 

Pídese. 

3.1.-Determinar custos fixos, calcular custos variables para cada nivel de produción 

e representar graficamente os resultados (1 punto) 

3.2-Calcular os custos totais medios e os custos variables unitarios para cada nivel 

de produción.Comentar a relación entre a evolución dos custos medios e o nivel de 

produción ( 1 punto) 

3.3.-Determinar os custos marxinais para cada nivel de produción e comentar o 

resultado (0,5 punto) 

 
4. Resolva o seguinte problema (2,5 puntos) 

 
 

Unha empresa ten unha demanda dos seus produtos de 400 unidades anuais. O 

custo de mantenemento anual de almacén de cada unha destas unidades é de 10 

euros e cada pedido xera un custo fixo de 20 euros. Supoñendo que non existe 

stock de seguridade, pídese: 

4.1.-Calcular o volume óptimo que debe ter cada pedido( 1 punto) 

4.2.-Calcular cantos pedidos ten que realizar a empresa cada ano,os custos anuais 

de reposición de existencia e os custos de almacenamento ( 1 punto) 

4.3.-Interpretar os resultados obtidos nos apartados anteriores (0,5 puntos) 



 

 

 

8. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A 
PRÁCTICA DOCENTE. 

 

 Indicadores de logro do proceso de ensino 
 

 
 Escala 

1 2 3 4 

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado.     

2. Conseguiuse crear o interese que favoreceu a aprendizaxe.     

3. Conseguiuse motivar para lograr a aplicación e transferencia do 

coñecemento. 

    

4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.     

5. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender ao 

alumnado con NEAE. 

    

6. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.     

7. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.     

8. Correspondeuse o traballo do alumnado dentro do grupo coa avaliación 

obxectiva da materia 

    

9. A avaliación foi obxectiva     

10. A asistencia e compromiso coa materia foi a adecuada     

 
 

 

 Indicadores de logro da práctica docente 
 

 
 Escala 

1 2 3 4 

1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado.     

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.     

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.     

4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do 

alumnado con NEAE. 

    

5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a 

tratar. 

    



 

 

 
6. Combínase o traballo individual e en equipo.     

7. Poténcianse estratexias de animación á lectura.     

8. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e 

escrita. 

    

9. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe.     

10. Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada 

estándar. 

    

11. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas / 

traballos, etc. 

    

12. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos 

derivados da corrección . 

    

13. Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus 

acertos e erros. 

    

14. Grao de implicación do profesorado nas funcións de titoría e 

orientación. 

    

15. Os materiais son axeitados as capacidades do alumnado e aos contidos 

da materia. 

    

16. Os cuestionarios son adecuados a cada bloque temático.     

17. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, 

ampliación… 

    

 

9. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E 

AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES. 

 

Non existe alumnado nesta situación. 

 
 

10. ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE LLE PERMITAN AO ALUMNADO 

ACREDITAR OS COÑECEMENTOS NECESARIOS EN DETERMINADAS MATERIAS, NO 

CASO DO BACHARELATO. 

 

Esta materia non é unha materia de continuidade polo que non precisa deste tipo de 

proba. 



 

 

 

 

11. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE 

SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS. 

 

Para levar a cabo a avaliación inicial do alumnado proporase a lectura dun texto con 

conceptos relativos á empresa básicos e pedirase a resposta a unha serie de cuestións 

que tentarán valorar a súa capacidade de análise ,captación da información e 

comprensión da linguaxe económica. 

Sobre a lectura de ese texto pedirase ao alumno que: 

 
 

 seleccione e subliñe a idea principal e as subsidiarias. 

 exprese nun texto mínimo o sentido que tenta transmitir a lectura. 

 defina os conceptos máis relevantes. 

 elabore un esquema coa relación entre os conceptos económicos 

fundamentais do texto. 

 explique a súa posición respecto aos temas citados no texto de forma 

que permita valorar a súa capacidade argumental. 

 propoña un exemplo extraído da literatura, o cine, a política que se 

relacione coas ideas e os conceptos mencionados no texto. 

 
 

O exercicio valorárase de acordo aos estándares de aprendizaxe do bloque 1 do 

currículo A empresa de acordo á seguinte rúbrica: 

 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

TRANSVERSAIS 

nulo básico bo avanzad 

o 

Identifica as funcións da empresa     

Análise critico da actuación da 

empresa na sociedade actual 

    

Elabora e comprende o 

vocabulario básico 

    

Elaboración de esquemas     

Uso da análise matemática     



 

 

 
Analiza a contorna que rodea á 

empresa 

    

Diferencia os tipos de empresa     

Comprensión da realidade 

empresarial 

    

 

En función dos resultados desta proba adaptaranse as actividades propostas nas 

unidades didácticas e as tarefas finais propostas para cada avaliación. 

 
 

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 
 
 

Proporanse medidas de reforzo mediante lecturas, vídeos e outros materiais 

complementarios para aqueles alumnos que teñan dificultades coas competencias 

básicas. 

 
Proporanse diferentes canles para a presentación das tarefas que, de acordo coa teoría 

das Intelixencias Múltiples, se adapten mellor a cada un dos alumnos. Así en cada tema 

serán de elección unha serie de tarefas que propoñen formas de realización adaptadas a 

cada unha destas intelixencias (infografías, comics, videopresentacións, textos...) 

 
13. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO 

CURSO QUE CORRESPONDA. 

 

-Utilización correcta da linguaxe económica e dos seus termos, na exposición das 

mensaxes orais,escritas que se realicen a través de lecturas, debates,resultados 

de traballos,etc. 

-Manexo das ferramentas matemáticas para á análise da empresa,asi como a 

elaboración e interpretación de gráficas para o mesmo fin. 

-Busca de información con criterios de rigurosidade para analizar o mundo da 

empresa e interpretalo. 



 

 

 
 

 

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS POR 

CADA DEPARTAMENTO DIDÁCTICO. 

 

Inicialmente non están programadas actividades para esta materia. Sin descartar a súa 

realización no caso de xurdir alguna proposta axeitada. 

 
15. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS 

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E 

PROCESOS DE MELLORA. 

 

A fin de poder mellorar a programación didáctica dos anos vindeiros: 

 Recoller na memoria final do curso os resultados da avaliación do alumnado por 

materias e cursos 

 Realizar unha valoración para seleccionar as achegas do alumnado que poidan 

incorporarse á programación do ano vindeiro. 

 Realizarase unha comprobación dos indicadores seguintes: 
 

 Escala 

1 2 3 4 

1. Adecuación do deseño das unidades didácticas, temas a partir dos 

elementos do currículo. 

    

2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades 

didácticas 

    

3. O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e a 

temporalización previstas. 

    

4. Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das 

unidades 

    

5. Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada 

estándar. 

    

6. Asignación a cada estándar do peso correspondente na cualificación.     

7. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a súa     



 

  
 

avaliación.     

8. Adecuación da secuencia de traballo na aula.     

9. Adecuación dos materiais didácticos utilizados.     

10. Adecuación do libro de texto     

11. Adecuación do plan de avaliación inicial deseñado, incluídas as 

consecuencias da proba. 

    

16. Adecuación das pautas xerais establecidas para a avaliación 

continua: probas, traballos, etc. 

    

17. Adecuación dos criterios establecidos para a recuperación dun 

exame e dunha avaliación. 

    

18. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación final     

19. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación 

extraordinaria. 

    

22. Adecuación dos exames, tendo en conta o valor de cada estándar.     

 

 


