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INTRODUCIÓN-CONTEXTUALIZACIÓN 

A PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA deste curso 2015-2016 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 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 
Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións no curso académico 2015/16 para a 
implantación do currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos 
centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 29). 

 

DATOS DO DEPARTAMENTO  
 
 

 
Materia 

 

 
Curso 

 
Grupos 

  
Profesor/a 

OBRADOIRO DE INICIATIVA 
EMPRENDEDORA 

4º ESO A-B Isabel Añón Lista. 

Economía. 1º BACH C Raul Soutelo Vázquez. 

Economía da Empresa. 2º BACH C Isabel Añón Lista. 

    

    

 

 

 

 



 

1. Obradoiro de iniciativas emprendedoras. 4º ESO 
 

1.1. Competencias Básicas  

 Competencia en comunicación lingüística. 

 Competencia matemática. 

 Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico. 

 Tratamento da información e competencia dixital. 

 Competencia social e cidadá. 

 Competencia cultural e artística. 

 Competencia para aprender a aprender. 

 Autonomía e iniciativa persoal. 

 
Desenvolvemento das CCBB 

O carácter integrador da materia de Iniciativa emprendedora, fai que a súa aprendizaxe 
contribúa á adquisición das seguintes competencias básicas: 

 
Coñecemento e a interacción co mundo físico 

 
Esta materia contribúe á adquisición da competencia no coñecemento e a interacción co medio 
físico mediante a adquisición dos coñecementos necesarios para a comprensión e o 
desenvolvemento do proxecto emprendedor, mediante a análise das habilidades sociais e de 
dirección, e a través das destrezas que permitan a súa manipulación e transformación. 

 
Autonomía e iniciativa persoal 

 
A contribución á autonomía e iniciativa persoal articúlase a través dunha metodoloxía de 
proxectos emprendedores. Esta metodoloxía precisa que o alumnado se enfronte aos 
problemas de forma autónoma e creativa, así como que se expoñan diversas estratexias de 
organización interpersoal, o que proporciona oportunidades para o desenvolvemento de 
calidades persoais tanto individuais como sociais. 

 
Competencia en comunicación lingüística 

 
A contribución á competencia en comunicación lingüística realízase a través da adquisición de 
vocabulario específico, que ha de ser utilizado na elaboración do proxecto emprendedor. A 
lectura, interpretación e redacción de informes e documentos contribúe ao coñecemento e á 
capacidade de utilización de diferentes tipos de textos e as súas estruturas formais. 

 
Competencia matemática 

 
A contribución da materia á adquisición da competencia matemática realízase mediante a 
análise do proxecto  emprendedor,  que  necesita o uso de ferramentas matemáticas,  a lectura    
e  interpretación de gráficos e a resolución de problemas baseados na aplicación de expresións 
matemáticas. 



 

 
Competencia para aprender a aprender 

 
A observación e a exploración da contorna social, a planificación e a organización do traballo, a 
realización de diferentes tarefas, a asunción de responsabilidades e a toma de decisións  son 
accións que posibilitan a adquisición de aprendizaxes significativas e útiles contribuíndo ao 
desenvolvemento da capacidade de aprender a aprender e á autonomía e iniciativa persoal do 
alumnado. 

 
Competencia social e cidadá 

 
Ademais, estas capacidades fomentan a adquisición da competencia social e cidadá ao lograr 
un desenvolvemento persoal e profesional que permita unha eficaz incorporación dos individuos 
a unha contorna laboral real, e porque cada vez en maior medida a sociedade reclama a 
presenza de persoas emprendedoras, con ideas propias e iniciativa, que de forma responsable 
e respectuosa estean dispostas a participar e implicarse en procesos de mellora esa sociedade. 

 
 

Tratamento da información e competencia dixital 

 
A utilización das tecnoloxías da información e a comunicación como ferramenta integrante do 
proceso ensino-aprendizaxe e como ferramenta de traballo eficaz na vida cotiá, para buscar, 
seleccionar e interpretar información permite aos alumnos adquirir a competencia no tratamento 
da información e a competencia dixital, que facilitan o achegamento a outras realidades 
culturais e socioeconómicas. 

 
 

 
Obxectivos. 

Obxectivos xerais da etapa 

 
A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as 
capacidades que lles permitan: 
 

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 como valores comúns dunha sociedade 
plural e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e 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. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres.



 
 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas 
relacións cos demais, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo, os 
comportamentos sexistas e resolver pacíficamente os conflitos. 
 

e) 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. 
 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en distintas 
disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas nos diversos 
campos do coñecemento e da experiencia. 
 

g) 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. 
 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua castelá e na lingua 
galega, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, a lectura e o estudo da 
literatura. 
 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 
 

j)Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia propias e dos demais, 
así como o patrimonio artístico e cultural. 

 

k) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, respectar as diferenzas, 
afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais e incorporar a educación física e a práctica do 
deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión 
humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar críticamente os hábitos sociais 
relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo 
á súa conservación e mellora. 
 

l) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión e representación. 

 
Obxectivos específicos da área 

 
O ensino da materia optativa Iniciativa emprendedora contribuirá a desenvolver no alumno as 
seguintes capacidades: 

 

1. Comprender o concepto de emprendedor e a súa evolución a través do tempo. 

2. Valorar a figura do emprendedor como axente do cambio social, do desenvolvemento e 
da innovación. 

3. Coñecer os trazos que caracterizan á persoa emprendedora e como se manifestan as 
súas capacidades e actitudes concretas de aprendizaxe



 

 

4. Desenvolver o espírito emprendedor a través do fomento de actitudes, capacidades, 
habilidades sociais e de dirección. 

5. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación como instrumento básico de 
iniciativas emprendedoras. 

6. Identificar as propias capacidades e intereses para a toma de decisións sobre estratexias 
persoais de formación e inserción sociolaboral, tendo en conta as características da súa 
contorna. 

7. Desenvolver capacidades de negociación e resolución de problemas. 

8. Definir os aspectos xerais e os elementos que constitúen un proxecto emprendedor. 

9. Coñecer as funcións e responsabilidades das persoas que interveñen nas diferentes 
facetas do proxecto. 

10. Obter, seleccionar e interpretar información sobre os aspectos socioeconómicos e 
financeiros relevantes que afecten o proxecto. 

11. Desenvolver habilidades de comunicación e actitudes que posibiliten aos alumnos integrar 
os coñecementos adquiridos na realidade do proxecto. 

12.  Elaborar, planificar e executar o proxecto. 

13.  Analizar as conclusións e propostas de mellora. 
 

 
Contidos 

 

1. O espírito emprendedor 

- A figura do emprendedor 

- Calidades do emprendedor 

 

2. Habilidades sociais: o traballo en equipo 

- A evolución histórica da organización do traballo 

- Que é o traballo en equipo? 

- Os roles dentro dos equipos de traballo 

- Dinámicas de grupo 

 

3. Habilidades sociais: a comunicación 

- O proceso de comunicación na empresa. 

-  Elementos e barreiras comunicativas 

- A comunicación verbal e non verbal 

- Habilidades e técnicas de comunicación 
 

4. Habilidades de dirección (I) 

- A función de dirección 

- O comportamento directivo 

- O liderado. Estilos de liderado 

- Teorías sobre o liderado 
 
 

5. Habilidades de dirección (II) 

- O conflito e a negociación 

- Estilos de negociación 

- O proceso de toma de decisións 

- Ferramentas para a toma de decisións 

 

6. O emprendedor na sociedade 

- O macroentorno empresarial 

- O microentorno 

 

7. A idea emprendedora 

- A idea emprendedora 



 

- Técnicas para estimular a creación de ideas 

- Inicio do Proxecto de Empresa 

 

8. Planificación do Proxecto: investigación de mercados 

- A investigación de mercados 

- A viabilidade do Proxecto de Empresa 
 

9. Plan de mercadotecnia 

- O plan de mercadotecnia 

- O produto e o prezo 

- Distribución e comunicación 
 

10. Plan de Recursos Humanos 

- Viabilidade persoal 

- A organización e a cultura empresarial 

- Xestión de Recursos Humanos 

 

11. Plan económico financeiro 

- Plan de investimentos 

- Plan de financiamento 

- O patrimonio da empresa 

- O plan de tesouraría 
 

12. Fase final 

- Área xurídica 

- Avaliación e control 
 

 
DISTRIBUCIÓN DOS CONTIDOS. UNIDADES DIDÁCTICAS 

 
Unidade didáctica 1  O espírito emprendedor 
 
Obxectivos didácticos 

 

 Comprender o concepto de emprendedor e a súa evolución a través do tempo. 
 Valorar a figura do emprendedor como axente do cambio social, do desenvolvemento e da 

innovación. 
 Coñecer os trazos que caracterizan á persoa emprendedora e como se manifestan en 

capacidades e actitudes concretas de aprendizaxe. 

 Desenvolver o espírito emprendedor a través do fomento de actitudes, capacidades e 

habilidades. 

 Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación como instrumento básico de 
iniciativas emprendedoras. 

 



 

Contidos 

 

 A figura do emprendedor 

 Evolución histórica 

 Teorías sobre a figura do emprendedor 

 Calidades do emprendedor 

 Calidades persoais 

 Habilidades sociais e de dirección 

 
Criterios de avaliación 

 
Ao finalizar esta unidade os alumnos deberán ser capaces de: 

 

 Recoñecer as características do emprendedor ao longo da historia. 

 Identificar, distinguir e enunciar as teorías que se desenvolveron sobre a figura do 

emprendedor. 

 Describir as características do emprendedor e identificar as súas calidades persoais e 

profesionais. 

 
Temporalización: 7 sesións. 
 
Unidade didáctica 2    Habilidades sociais: o traballo en equipo 
 
Obxectivos didácticos 

 Coñecer o traballo en equipo como forma actual de organización do traballo. 

 Valorar a importancia do traballo en equipo nas empresas. 

 Distinguir os diferentes roles a desempeñar polos individuos dentro dun equipo de 

traballo. 

 Identificar algunhas das principais dinámicas de traballo en equipo. 

 Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación como instrumento básico de 

iniciativas emprendedoras. 

 Desenvolver o espírito emprendedor a través do fomento de actitudes, capacidades e 

habilidades sociais. 

Contidos 

 Evolución histórica da organización do traballo. 

 Concepto de traballo en equipo. 

 Os equipos de traballo. 

 Vantaxes e inconvenientes do traballo en equipo. 

 Os roles dentro dos equipos de traballo. 

 Principais dinámicas de grupo. 

Criterios de avaliación 

 Describir a evolución das distintas formas de organización do traballo. 

 Recoñecer a importancia do traballo en equipo. 

 Identificar os diferentes roles que poden existir nun equipo de traballo. 

 Comprender a finalidade das dinámicas de grupo. 

 Apreciar a importancia das habilidades sociais e en concreto do traballo en equipo, no 

desenvolvemento da iniciativa emprendedora. 

 
Temporalización: 9 sesións. 
 
 
 

 
Unidade didáctica 3   Habilidades sociais: a comunicación 

 



 

Obxectivos didácticos 

 Comprender as fases do proceso de comunicación. 

 Identificar os principais obstáculos que impiden unha comunicación eficaz. 

 Desenvolver habilidades de comunicación oral e escrita. 

 Comprender a importancia da comunicación non verbal. 

 Favorecer o desenvolvemento de habilidades comunicativas. 

 Desenvolver o espírito emprendedor a través do fomento de actitudes, capacidades, 

habilidades sociais e de comunicación. 

 Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación como instrumento básico de 

iniciativas emprendedoras. 

 
Contidos 

 

 O proceso de comunicación na empresa. Concepto. 

 Elementos. 

 Niveis de comunicación. 

 Barreiras comunicativas. 

 A comunicación verbal: oral e escrita.   

 A comunicación non verbal. 

 Habilidades e técnicas de comunicación. 

 A escoita activa. 

 A empatía. 

 A asertividade. 

 
Criterios de avaliación 

 
Ao finalizar esta unidade os alumnos deberán ser capaces de: 

 

 Identificar os elementos que interveñen nun proceso de comunicación. 

 Distinguir os niveis de comunicación que poden existir na empresa. 

 Recoñecer as principais barreiras que obstaculizan a comunicación. 

 Desenvolver habilidades de comunicación oral e escrita. 

 Comprender a importancia da comunicación non verbal. 

 Coñecer as principais técnicas e habilidades de comunicación. 

 Apreciar a importancia das habilidades sociais, en concreto as habilidades de 

comunicación, no desenvolvemento da iniciativa emprendedora. 

 
Temporalización: 9 sesións. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidade didáctica 4 Habilidades de dirección  

Obxectivos didácticos: 

 
 Coñecer as funcións e responsabilidades dos directivos nas empresas. 



 

 Identificar os distintos niveis directivos dunha empresa. 

 Analizar o contido da función directiva. 

 Comprender as teorías que explican o comportamento dos directivos. 

 Distinguir os conceptos de dirección e liderado. 

 Analizar teorías sobre o liderado. 
 Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación como instrumento básico de 

iniciativas emprendedoras. 
 Desenvolver o espírito emprendedor a través do fomento de actitudes, capacidades, 

habilidades sociais e de dirección. 
 

Contidos 

 

 A función de dirección. 

 comportamento directivo. 

 liderado. Estilos de liderado. 

 Teorías sobre o liderado. 

 Teoría dos trazos da personalidade. 

 Teoría do Liderado Situacional. 
 

Criterios de avaliación 

 Coñecer o contido da función de dirección. 

 Diferenciar os conceptos de dirección e liderado. 

 Comprender os diferentes estilos de liderado. 

 Identificar as teorías que explican o liderado. 

 Valorar a importancia da capacidade de dirección e de liderado no desenvolvemento da 
iniciativa emprendedora. 

 
Temporalización: 8 sesións. 
 

 
Unidade didáctica 5   Habilidades de dirección  

Obxectivos didácticos 

 Desenvolver o espírito emprendedor a través do fomento de actitudes, capacidades, 
habilidades sociais e de dirección. 

 Recoñecer a existencia do conflito, a súa natureza e as diferentes vías de solución. 

 Entender a negociación como forma de resolución de conflitos 

 Fomentar a capacidade para a toma de decisións. 

 Coñecer ferramentas para a toma de decisións. 

 Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación como instrumento básico de 
iniciativas emprendedoras. 

 
 
 

 
Contidos 

 conflito e a negociación. 

 Vantaxes e desvantaxes do conflito. 

 Estilos de conflito. 

 proceso de negociación. Fases. 

 Estilos de negociación. 

 Negociación integradora. 

 Negociación distributiva. 

 proceso de toma de decisións. 

 Ferramentas para a toma de decisións. 



 

 

Criterios de avaliación 
 

 Recoñecer as actitudes, habilidades sociais e calidades persoais necesarias para pór en 
marcha un proxecto empresarial. 

 Valorar a capacidade de asumir riscos e de aceptar responsabilidades como características 

propias da dirección empresarial. 

 Valorar a importancia da negociación como forma de resolución de conflitos. 

 Identificar as fases do proceso negociador. 

 Analizar as fases do proceso de toma de decisións. 

 Coñecer distintas ferramentas de toma de decisións. 

 
Temporalización: 8 sesións. 
 
 

Unidade didáctica 6      O emprendedor na sociedade 

 
Obxectivos didácticos 

 
 Valorar a figura do emprendedor como axente do cambio social, do desenvolvemento e da 

innovación. 
 Identificar as propias capacidades e intereses para a toma de decisións sobre estratexias 

persoais de formación e inserción sociolaboral, tendo en conta as características da súa 
contorna. 

 Identificar as variables da contorna do emprendedor que afectan o seu proxecto empresarial. 

 Analizar e avaliar o propio potencial emprendedor 

 Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación como instrumento básico de 
iniciativas emprendedoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contidos 

 
 Os factores da macro-contorna: 

 Xurídico-económicos. 

 Sociais. 

 Tecnolóxicos 

 De recoñecemento social 

 Políticos 

 Da contorna natural 

 micro-contorna: 

 Familiares e achegados 

 As redes relacionales 

 Os socios 

 mercado: Provedores, clientes, canles de distribución... 



 

 
Criterios de avaliación 

 
 Examinar as diferentes opcións de formación e inserción sociolaboral existentes na 

actualidade, destacando a capacidade creativa e innovadora como recursos básicos. 

 Seleccionar a información relevante e organizar a procura de datos na contorna do 

emprendedor. 

 

 
Temporalización: 9 sesións. 
 

Unidade didáctica 7   Xeración e formulación da idea 
 
Obxectivos didácticos 

 Definir os aspectos xerais e os elementos que constitúen un proxecto emprendedor. 

 Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación como instrumento básico de 
iniciativas emprendedoras. 

 Coñecer os elementos básicos do Proxecto de Empresa. 

 
Contidos 

 A idea emprendedora 

 Técnicas para impulsar a creación de ideas 

 Tormenta de ideas 

 pensamento lateral 

 A listaxe de atributos 

 Inicio do proxecto de empresa Criterios de avaliación 

 

Criterios de avaliación 
 Seleccionar a información relevante e organizar a procura dos datos necesarios para a toma 

de decisións e a súa integración na elaboración do proxecto. 

 Identificar e definir os aspectos determinantes do proxecto emprendedor. 

 
Temporalización: 8 sesións. 
 

Unidade didáctica 8  Planificación do proxecto: investigación de mercados 
 
Obxectivos didácticos 

 

 Obter, seleccionar e interpretar información relevante sobre Investigación de Mercados. 

 Desenvolver habilidades de comunicación e investigación. 

 Fomentar actitudes que posibiliten a integración de coñecementos na realidade do proxecto. 

 Planificar o proxecto. 

 Analizar as conclusións obtidas tras un proceso de investigación. 

 Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación como instrumento básico de 
iniciativas emprendedoras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Contidos 

 

 A Investigación de Mercados 

 Fontes de información 

 Tipos de investigación 

 A viabilidade do Proxecto de Empresa 

 Interna 

 Externa 

 Técnica 

 Recursos económicos Criterios de avaliación 

 

 

Criterios de avaliación 

 
 Identificar e definir os aspectos determinantes dunha Investigación de Mercados. 

 Analizar e argumentar a viabilidade técnica e os recursos necesarios para o proxecto. 

 Coñecer os trámites e actuacións para realizar unha Investigación de Mercados. 

 Precisar as fontes e os tipos de Investigación de Mercados. 

 Valorar as conclusións do proceso de investigación. 

 Recoñecer as actitudes e calidades persoais e en particular a predisposición, 
responsabilidade, comportamento e implicación no proxecto. 

 Empregar o computador para buscar información en Internet, útil para o proxecto de empresa. 

 
Temporalización: 9 sesións. 
 
Unidade didáctica 9   Plan de mercadotecnia 

Obxectivos didácticos 

 Obter, seleccionar e interpretar información relevante sobre os aspectos relacionados coa 
Mercadotecnia e o lanzamento dun produto ao mercado. 

 Desenvolver habilidades de comunicación. 

 Fomentar actitudes que posibiliten a integración de coñecementos na realidade do proxecto. 

 Saber analizar a viabilidade comercial dun proxecto de empresa. 

 Desenvolver un Plan básico de Mercadotecnia. 

 Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación como instrumento básico de 
iniciativas emprendedoras. 

 

 
Contidos 

 Plan de Mercadotecnia. 

 A Mercadotecnia mix:  produto  ciclo de vida. 

 A marca 

 prezo. Estratexias. 

 Distribución 

 Comunicación Criterios de avaliación 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Criterio de avaliación 
 

 Identificar e definir os aspectos determinantes do Plan de Mercadotecnia. 

 Analizar e argumentar a viabilidade comercial do proxecto. 

 Coñecer os trámites e actuacións para realizar un Plan de Mercadotecnia. 

 Redactar un Plan de Mercadotecnia. 

 Recoñecer as actitudes e calidades persoais e en particular a predisposición, 
responsabilidade, comportamento e implicación no proxecto. 

 
Temporalización: 9 sesións. 
 
Unidade didáctica 10 Plan de recursos humanos 
 
Obxectivos didácticos 

 

 Obter, seleccionar e interpretar información relevante sobre os aspectos relacionados co Plan 

de Recursos Humanos. 

  Fomentar actitudes que posibiliten a integración de coñecementos na realidade do proxecto. 

 Saber analizar os aspectos básicos da viabilidade persoal dun proxecto de empresa. 

 Desenvolver un Plan básico de Recursos  

 Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación como instrumento básico de 
iniciativas emprendedoras.   

 

Contidos   

 A viabilidade persoal do proxecto de empresa 

 Plan de formación dos socios. 

 A organización da empresa 

 Formal 

 Informal 

 A cultura empresarial 

 A xestión de Recursos Humanos 

 Contratación 

 Obrigacións coa Seguridade Social 

 custo dun traballador 

 A selección e formación do persoal. 

 

Criterios de avaliación 

 

 Identificar e definir os aspectos determinantes do Plan de Recursos Humanos. 

 Analizar e argumentar a viabilidade persoal do proxecto. 

 Coñecer os trámites e actuacións para realizar un Plan de Recursos Humanos. 

 Redactar un Plan de Recursos Humanos. 

 Recoñecer as actitudes e calidades persoais e en particular a predisposición, 

responsabilidade, comportamento e implicación no proxecto. 

 Empregar o computador para buscar información en Internet, útil para o proxecto de empresa. 

 Humanos. 



 

 Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación como instrumento básico de iniciativas 

emprendedoras.   

 
Contidos   

 A viabilidade persoal do proxecto de empresa 

 Plan de formación dos socios. 

 A organización da empresa 

 Formal 

 Informal 

 A cultura empresarial 

 A xestión de Recursos Humanos 

 Contratación 

 Obrigacións coa Seguridade Social 

 custo dun traballador 

 A selección e formación do persoal. 

 
Criterios de avaliación 

 

 Identificar e definir os aspectos determinantes do Plan de Recursos Humanos. 

 Analizar e argumentar a viabilidade persoal do proxecto. 

 Coñecer os trámites e actuacións para realizar un Plan de Recursos Humanos. 

 Redactar un Plan de Recursos Humanos. 

 Recoñecer as actitudes e calidades persoais e en particular a predisposición, 
responsabilidade, comportamento e implicación no proxecto. 

 Empregar o computador para buscar información en Internet, útil para o proxecto de empresa. 

 
   Temporalización: 10 sesións. 

 
Unidade didáctica 11 Plan económico financeiros 

 
Obxectivos didácticos 

 Obter, seleccionar e interpretar información relevante sobre os aspectos relacionados co 
Plan económico-financeiro. 

 Fomentar actitudes que posibiliten a integración de coñecementos na realidade do proxecto. 

 Saber analizar a viabilidade económico-financeira dun proxecto de empresa. 

 Desenvolver un Plan económico financeiro básico. 

 Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación como instrumento básico de 
iniciativas emprendedoras. 

 
Contidos 

 

 O Plan de Investimentos 

 O Plan de Financiamento 

 O patrimonio da empresa e a súa representación no balance 

 O Plan de Tesouraría 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Criterios de avaliación 

 

 Identificar e definir os aspectos determinantes do Plan económico-financeiro. 

 Analizar e argumentar a viabilidade económico-financeira do proxecto. 

 Coñecer os trámites e actuacións para realizar un Plan económico financeiro. 

 Redactar un Plan económico-financeiro. 

 Recoñecer as actitudes e calidades persoais e en particular a predisposición, 

responsabilidade, comportamento e implicación no proxecto. 

 Empregar o computador para buscar información en Internet, útil para o proxecto de empresa. 

 
Temporalización: 8 sesións. 

 
Unidade didáctica  Fase final 

Obxectivos didácticos 

 
 Obter, seleccionar e interpretar información relevante sobre os aspectos relacionados cos 

aspectos legais da constitución da empresa. 

 Fomentar actitudes que posibiliten a integración de coñecementos na realidade do proxecto. 

 Saber analizar a viabilidade institucional dun proxecto de empresa. 

 Distinguir entre planificar, elaborar e executar o proxecto. 

 Desenvolver un plan de avaliación e control do proxecto de empresa 

 Analizar as conclusións e propostas de mellora. 

 Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación como instrumento básico de 
iniciativas emprendedoras. 

 
Contidos 

 
 Área xurídica 

 A forma xurídica 

 Protección xurídica 

 Permisos 

 Prevención de Riscos Laborais 

 Avaliación e control 

 Previa ao comezo da actividade 

 Posterior ao comezo da actividade    

 

Criterios de avaliación 
 
Ao finalizar esta unidade os alumnos deberán ser capaces de: 

 

 Identificar e definir os aspectos xurídicos determinantes do plan de empresa. 

 Analizar e argumentar a viabilidade institucional do proxecto empresarial. 

 Coñecer os trámites e actuacións legais a realizar para iniciar un proxecto de empresa. 

 Redactar un Plan de Avaliación e Control do Proxecto. 

 Precisar as fases que conforman o proxecto: obxectivos, planificación, execución, avaliación 
e control. 

 Valorar as conclusións e propostas formuladas. 

 Recoñecer as actitudes e calidades persoais e en particular a predisposición, 
responsabilidade, comportamento e implicación no proxecto. 

 Empregar o computador para buscar información en Internet, útil para o proxecto de empresa. 

 
Temporalización: 11 sesións. 
 

 



 

Contidos mínimos 
 

1. Describir as características do emprendedor e identificar as súas cualidades persoais e 
profesionais. 

 

2. Recoñecer as ideas e desenvolvementos máis innovadores que se xeran na sociedade. 

 

3. Examinar as diferentes opcións de formación e inserción sociolaboral existentes na actualidade, 
destacando a capacidade creativa e innovadora como recursos básicos. 

 

4. Seleccionar a información relevante e organizar a procura dos datos necesarios para a toma de 
decisións e a súa integración na elaboración do proxecto. 

 

5. Identificar e definir os aspectos determinantes do proxecto emprendedor. 

 

6. Analizar e argumentar a viabilidade persoal, técnica, institucional e financeira do proxecto. 
 

7. Coñecer os trámites e actuacións a realizar para iniciar o proxecto. 

 

8. Precisar as fases que conforman o proxecto: obxectivos, planificación, execución, avaliación e 
control. 

 

9. Valorar as conclusións e propostas formuladas. 

 

10. Recoñecer as actitudes e calidades persoais e en particular a predisposición, responsabilidade, 
comportamento e implicación no proxecto. 

 

11. Apreciar as habilidades sociais e de dirección desenvolvidas ao longo do proceso e en concreto a 
capacidade de comunicación, de relación e de traballo en equipo na elaboración do proxecto 
emprendedor. 

 

Criterios de avaliación 
  

Aparecen referidos nas correspondentes unidades didácticas. 
 

 
Metodoloxía didáctica 
 

Na aula, o desenvolvendo das unidades farase co seguinte esquema de traballo: 

 

- Introdución á unidade de traballo a fin de motivar aos alumnos. 
Exposición por parte do profesor dos contidos que se van traballar, co fin de proporcionar unha 
visión global da unidade que axude aos alumnos a familiarizarse co tema a tratar. 

 

- Análise dos coñecementos previos dos alumnos. 
A través dunha serie de preguntas iniciais en cada unidade, o profesor realizará unha avaliación 
preliminar dos coñecementos de partida dos alumnos. Desta forma o alumnado entrará en contacto 
co tema e o profesor identificará os coñecementos previos que posúe o grupo de alumnos, co que 
poderá introducir as modificacións necesarias para atender as diferenzas e, sobre todo, para 
previlas. 

 

- Exposición de contidos e desenvolvemento da unidade. 
O profesor desenvolverá os contidos esenciais da unidade didáctica, mantendo o interese e 
fomentando a participación do alumnado. Cando o estime oportuno, e en función dos intereses, 
demandas, necesidades e expectativas dos alumnos, poderá organizar o tratamento de 
determinados contidos de forma agrupada, ou reestruturalos, de maneira que lles facilite a 
realización de aprendizaxes significativas. 

 



 

- Traballo individual dos alumnos/as desenvolvendo as actividades propostas. 
Os alumnos realizarán distintos tipos de actividades, para asimilar e reforzar o apreso. Estas 
actividades sucédense no desenvolvemento dos contidos, afianzando os conceptos principais e a 
xeneralización dos mesmos. Todo iso realizado baixo a supervisión persoal do profesor, que 
analizará as dificultades e orientará e proporcionará as axudas necesarias. 

 

- Traballo en pequenos grupos para fomentar o traballo cooperativo. 
Os alumnos levarán a cabo actividades en pequenos grupos para desenvolver un traballo 
cooperativo que lles servirá tamén para mellorar a iniciativa e a investigación. A continuación,  

pódense comentar as liñas de investigación, as dificultades, os erros atopados, mediante unha 
discusión de clase moderada polo profesor e consistente nunha posta en común dos grupos. Con 
este tipo de actividades estaremos a fomentar competencias básicas propias da etapa. 

 

- Variedade de instrumentos didácticos. 
A presenza de distintos formatos (libro do alumno , cadros, gráficas, esquemas, etc.) no proceso de 
ensino-aprendizaxe contribúe a desenvolver as capacidades e as competencias básicas dos 
alumnos, así como a enriquecer a súa experiencia de aprendizaxe. 

 

- Resumo e síntese dos contidos da unidade. 
Ao finalizar cada lección tentarase vincular os contidos estudados na unidade (mediante un mapa 
conceptual) cos conceptos principais e a relación entre eles; desta forma, sintetizaranse as principais 
ideas expostas e repasarase o que os alumnos comprenderon. 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación 
- Análise de producións: caderno,  comentarios, exercicios.  

- Exposicións orais. 

- Probas escritas. 

- Traballos individuais e en grupo. 

- Observación do traballo na aula. 

 

A avaliación efectuarase a través de tres elementos: os traballos realizados, os exames de cada 
avaliación, e actitude e participación na clase. 

 A actitude será avaliada cun 2puntos da nota da avaliación, do seguinte modo: participación 
individual (0´5 puntos) e o traballo individual (0´5 puntos). 

 Os traballos realizados suporán 2 puntos da nota da avaliación. poderán ser orais ou escritos 
 Unha proba escrita que poderá incluír:  

Probas obxectivas de resposta breve. 
Probas obxectivas comentadas, nas 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. 

Todas as cuestións ou problemas terán como referencia os criterios de avaliación correspondentes. A 
súa valoración será de 6 puntos. A puntuación obtida sumarase á correspondente nos outros 
apartados obxecto de avaliación. 
Como criterio de corrección das actividades e das probas escritas, valoraranse os coñecementos 
teórico/prácticos do alumnado, así como o rigor nos razoamentos desenvolvidos e na linguaxe 
empregada. No desenvolvemento dos problemas, exercicios e cuestións valoraranse os seguintes 
aspectos: 

 

◦ A coherencia ordenada e razoada na exposición da resposta. 

◦ A claridade da exposición. 

◦ A utilización dunha adecuada terminoloxía. 

◦ A facilidade e a precisión na realización do cálculo. 

 



 

Ademais a puntuación de cada pregunta está condicionada polo que o alumno fai ben, é dicir, as 
preguntas parcialmente contestadas ou incorrectas nos resultados finais, poden acadar unha 
puntuación intermedia en función do seu desenvolvemento. No suposto de que a nota a constar nos 
documentos de avaliación conteña decimais, redondearase ó enteiro por exceso ou defecto. 
 

Na avaliación parcial trimestral farase constar unha nota de entre 1 a 10 puntos, sendo o resultado 
de aplicar a suma das cualificacións totais obtidas nos distintos bloques obxecto de avaliación,  

A nota final da materia resultará da media aritmética das tres avaliacións, para acadar unha 
cualificación positiva, deberá  obter un mínimo de 5 puntos. 

 
Aqueles alumnos/as que non acadasen unha cualificación positiva a final de curso, deberán realizar 
unha proba escrita na convocatoria extraordinaria do mes de setembro. 
Dita proba será global; estará referida ás unidades de traballo e ós criterios de avaliación asociados, 
recollidos na presente Programación; a súa estrutura coincidirá coa das realizadas ó longo do curso. 
A valoración máxima será de 10 puntos e deberase obter un mínimo de 5 puntos para considerarse 
superada. 
Para superar esta proba o exame deberá ser respondido en todos os seus apartados cun mínimo de 
coherencia. 

 
 

Actividades de recuperación 
 

O reforzo iniciarase cando se detecte unha deficiencia do/a alumno/a sen agardar ó suspenso. Así, 

realizando co alumnado actividades complementarias de reforzo que incidan naqueles puntos onde 

presente deficiencias, é moi posible que se evite a avaliación negativa. 

Agora ben, naqueles casos nos que o proceso de aprendizaxe non sexa progresivo, é dicir, cando 

o/a alumno/a non logre superar as deficiencias e fallos detectados e, polo tanto, non alcanzase unha 

valoración suficiente en calquera dos contidos avaliados, estableceranse actividades específicas de 

recuperación. 

O profesor distribuirá actividades personalizadas para o alumnado que o precise, co fin de que 

acade os obxectivos establecidos. Ademais, proporcionaranse supostos prácticos para realizar na 

casa, que despois se entregarán ó profesor para ser valorados persoalmente. Deste xeito, partindo 

da diversidade de circunstancias, formularanse metodoloxías e niveis de axuda variados e axeitados; 

poderanse prever adaptacións de material didáctico, proporanse actividades de aprendizaxe 

diferentes… Todas estas medidas buscarán que todo o alumnado alcance os mesmos obxectivos 

traballando sobre os mesmos contidos. 

Aqueles alumnos/as que non acadasen unha cualificación positiva a final de curso, deberán realizar 

unha proba escrita na convocatoria extraordinaria do mes de setembro. 

Dita proba será global; estará referida ás unidades de traballo e ós criterios de avaliación asociados, 

recollidos na presente Programación; a súa estrutura coincidirá coa das realizadas ó longo do curso. 

A valoración máxima será de 10 puntos e deberase obter un mínimo de 5 puntos para considerarse 

superada. 

 

 

Contribución ao Proxecto Lector 
 Interpretación de mensaxes que conteñan informacións sobre cantidades, porcentaxes e 

medidas ou sobre elementos ou situacións de carácter económico. 

 Valoración se a información dada por un texto é fiable, atendendo ás unidades de medida 
que se mencionan. 

 Integrar na linguaxe os conceptos e a terminoloxía propios da proporcionalidade e, con eles, 
incrementar as posibilidades expresivas. 

 Comprensión do enunciado dun problema a partir da análise de cada unha das partes do 
texto e a identificación dos aspectos máis relevantes, comprobación da coherencia da 
solución co problema proposto. 

 Análise dos aspectos máis destacables dos gráficos a partir de exemplos tomados dos 
medios de comunicación e de informacións relacionadas co ámbito económico. 



 

 Expresar concisa e claramente unha análise económica baseada nun conxunto de datos 
dados. 

 Recoñecemento e valoración da utilidade da linguaxe económica para representar e axudar 
a entender problemas da vida cotiá. 

 

 
Contribución ao Plan de Integración das TICs 

 

 Utilización de programas informáticos como axuda na resolución de problemas variados.   

 Utilización da calculadora ou folla de cálculo para organizar datos, calcular parámetros 
centrais (media, mediana, moda) e de dispersión (percorrido e desviación típica) e xerar os 
gráficos máis adecuados á situación estudada. 

 Emprego do computador para buscar información en Internet, útil para o proxecto de 
empresa. 

 Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación como instrumento básico de 
iniciativas emprendedoras. 

 
 
Materiais e recursos didácticos 

 

 Material de traballo aportado polo profeso 

 Fichas  BIC GALICIA. 

 texto “INICIATIVAS EMPRENDEDORA”, editorial Editex. 

 Programa de xestión de empresa proporcionado polo concurso de young business talents. 

 Material ofrecido por " A Caixa" 

 
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. 

 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. 

 

Aplicacións informáticas. 

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/
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/


 

 

-- Software diverso (Excel, Word, PowerPoint…). 

Actividades complementarias e extraescolares 
Proponse unha saída á contorna próxima para visitar unha empresa. 

 

Medidas de atención á diversidade 
 

Non hai alumnos  con adaptación curricular nin diversificación curricular. 
 

  



 

 2. Economía 1º BACHARELATO 
 
 

 

Introdución 
 

A seguinte PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  correspóndese co indicado no Real  Decreto 
1105/2014, do 26 de decembro, e  co Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece a 
ordenación e o currículo de Bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia 

En Economía de 1º de Bacharelato, se parte do estudo da escaseza e a necesidade de elección 
como elementos determinantes da ciencia económica. Posteriormente abórdase o estudo de 
cuestións crave utilizadas habitualmente en Economía e o mundo empresarial, en particular como 
se organiza o mercado e o procedemento para a determinación dos prezos, os significados de 
macromagnitudes (produción, renda, gasto, inflación, tipos de interese e desemprego), o papel do 
diñeiro nunha economía moderna e a súa regulación a través da política monetaria, o 
funcionamento do comercio internacional e os mecanismos de integración (especialmente o 
fenómeno da Unión Europea), as causas das crises económicas e as principais políticas 
macroeconómicas para a súa resolución, a garantía do respecto ao medioambiente e ao 
crecemento económico sustentable. A análise destas cuestións permitirá ao alumnado o 
desenvolvemento da curiosidade intelectual, a capacidade analítica e crítica de temas actuais 
(pobreza, educación, saúde, medio ambiente, distribución da  renda e desenvolvemeto ético dos 
negocios. 

   

Competencias clave 
 

 Competencia de comunicación lingüística  

A etapa de Bacharelato require un rexistro lector de nivel conceptual alto, unha expresión con 
claridade de ideas tanto en disertacións orais coma escritas  e a expresión do pensamento en 
diferentes rexistros e niveis.  

Esta competencia afonda nas habilidades de escoita, comprensión e exposición de 

mensaxes orais e escritas, no se limita á mellora das habilidades lingüísticas, pois inclúe o 
desenvolvemento de todos os elementos expresivos, en especial os de carácter audiovisual. 

A materia de Economía utiliza unha terminoloxía propia que permitirá ao alumnado 

incorporar esta linguaxe e os seus termos para utilizalos nos momentos adecuados 

coa suficiente propiedade. A comunicación dos resultados de investigacións e outros traballos que 
realicen favorece o desenvolvemento desta competencia. As lecturas e debates que se levarán a 
cabo nas unidades didácticas de la materia permitirán tamén a familiarización e o uso da linguaxe 
económica.. 

 
A competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. Aplicación do 
razoamento matemático para describir, interpretar e predicir distintos fenómenos no seu contexto a 
través das áreas relativas aos números, álxebra, xeometría e estatística. En economía utilizarase a 
competencia matemática para a análise económica, determinando a eficiencia técnica e económica; 
calcular, analizar e interpretar gráficamente os ingresos, custos e beneficios empresariais; calcular e 
analizar gráficamente as curvas de demanda e oferta, e calcular as elasticidades; comprender a 
información gráfica e os datos de diferentes variables macroeconómicas; interpretar e analizar datos 
e gráficos relacionados co mercado laboral; analizar datos de inflación e desemprego a nivel 
nacional e autonómico. A competencia en ciencia e tecnoloxía permitiranos en Economía reflexionar 
sobre problemas ambientais, coñecer e valorar a importancia do logro dun desenvolvemento 
sustentable, desenvolver actitudes positivas en relación co medioambiente e a súa consideración 
como variable na toma de decisións económicas. 
 
A competencia dixital. aplicarase na selección de información con criterios de rigorosidade e na 
expresión mediante esquemas, táboas e outros elementos para sistematizar a información. O 
alumnado familiarizase cos diferentes códigos, formatos e linguaxes nos que se presenta a 
información científica (datos estatísticos, representacións gráficas, táboas). tratarase de mellorar a 
busca selectiva de información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia), o seu análise, 



 

ordenación, interpretación, para proceder á síntese e á elaboración de pequenos informes, para ser 
expostos e debatidos na aula. 
 
A Competencia para aprender a aprender. O tempo de operar con modelos teóricos tamén se 
fomenta a imaxinación, o análise, as dotes de observación da contorna, a iniciativa, a creatividade e 
o espírito crítico, o que favorece un aprendizaxe autónomo. Se expoñen os diferentes paradigmas 
existentes sobre temas económicos clave, como son a inflación, o desemprego ou a intervención do 
estado na economía. O alumnado vai construíndo o seu propio coñecemento e fundamentando as 
súas argumentacións a favor ou en contra de cada un deles. 
 
As competencias sociais e cívicas. Habilidade e capacidade para utilizar os coñecementos e 
actitudes sobre a sociedade que permitan interpretar fenómenos e problemas sociais en contextos 
cada vez máis diversificados) concrétase en Economía na análise das diferentes formulacións e 
formas de abordar os principais sistemas económicos, a comparación de diversos tipos de 
mercados, a análise crítica dos diferentes indicadores económicos como instrumentos para medir a 
calidade de vida, o estudo das causas de inflación e as súas repercusións económicas e sociais, o 
describir as  implicacións e efectos da  globalización  económica, o estudo  das consecuencias     do  

crecemento sobre a repartición da riqueza e medioambiente, o estudo do contexto internacional e a 
desigual distribución da riqueza, e a abordaxe da competencia cívica desde a comprensión das 
experiencias colectivas de organización e funcionamento do pasado e presente das sociedades e a 
súa organización económica. 

 
A competencia de sentido de iniciativa e espírito emprendedor (capacidade de transformar as 
ideas en actos). Contribúe desde a materia de Economía coa inclusión da necesidade de tomar 
decisións e elixir, analizar e interpretar obxectivos e funcións das empresas, estudar a eficiencia 
técnica e económica de casos expostos, coñecemento de custos da empresa, representación e 
interpretación gráfica, estudo de factores que determinan a oferta e a demanda, valoración da 
formación como elemento crave para a obtención de emprego e mellora dos salarios, investigación e 
recoñecemento de ámbitos de oportunidades e tendencias de emprego, valoración do papel do 
sistema financeiro como canalizar do aforro ao investimento, descrición dos efectos dos tipos de 
interese en Economía, análise de implicacións e efectos da globalización económica, e estudo das 
consecuencias do crecemento económico sobre a repartición da riqueza. 

 
A competencia en conciencia e expresións culturais. Contribúe desde a materia de economía 
pondo en xogo habilidades de pensamento diverxente e converxente, reelaborando ideas e 
sentimentos  propios  e  alleos;  atopando  fontes,  formas  e  canles  de  comprensión  e   expresión. 
Planificando, avaliando e axustando os procesos necesarios para alcanzar uns resultados, xa sexa 
no ámbito persoal ou académico. 
 

 

Competencia Descriptor Desempeño 

  
Competencia 
en 
comunicación 
lingüística 

- Comprender o sentido 
dos textos escritos. 

- Expresar oralmente, 
de maneira ordenada 
e clara, calquera tipo 
de información. 

- Respectar as normas 
de comunicación en 
calquera contexto: 
quenda de palabra, 
escoita atenta ao 
interlocutor. 

- Explica con coherencia os temas 
expostos ao docente ou aos 
seus compañeiros e 
compañeiras. 

- Busca información sobre os temas 
propostos na unidade e exponos ao 
resto do grupo. 

- Explica e debate en clase ante o 
docente e os seus compañeiros e 
compañeiras os temas expostos 
nas actividades. 



 

Competencia dixital - Empregar distintas 
fontes para a procura 
de información. 

- Comprender as 
mensaxes que 
veñen dos medios 
de comunicación. 

Utiliza diversas fontes de información na 
realización das actividades propostas: 
Internet, a prensa escrita?. 

- Reflexiona críticamente sobre as 
mensaxes informativas recibidos por 
diferentes fontes de información. 

Competencia para 

aprender a aprender 

- Avaliar a consecución de 
obxectivos de 
aprendizaxe. 

- Aplicar estratexias para 
a mellora do 
pensamento creativo, 
crítico, 
interdependiente? 

- Identificar 
potencialidades 
persoais como aprendiz. 

- Recoñece vos aspectos aprendidos 
na unidade. 

- Reflexiona sobre ou seu papel como 

aprendiz. 

- Identifica a autorreflexión como un 
elemento de aprendizaxe. 

Competencias 
sociais e cívicas 

- Recoñecer riqueza na 
diversidade de opinións 
e ideas. 

- Mostrar iniciativa persoal 
para iniciar ou promover 
accións novas. 

- Xerar novas e 
diverxentes 
posibilidades desde 
coñecementos 
previos do tema. 

- Atopar posibilidades 
na contorna que 
outros non aprecian. 

- Acepta as ideas e opinións dos 
compañeiros e compañeiras de forma 
positiva. 

- Crea a súa propia escala de valores 
ao fío do aprendido sobre as 
diferentes posturas económicas. 

Sentido de iniciativa 
e espírito 
emprendedor 

- Mostrar iniciativa persoal 
para iniciar ou promover 
accións novas. 

- Xerar novas e 
diverxentes 
posibilidades desde 
coñecementos 
previos do tema. 

- Atopar posibilidades 
na contorna que 
outros non aprecian. 

- Desenvolve ideas a partir das que 
se propoñen nas actividades ou as 
que achegan outros compañeiros e 
compañeiras. 

- Desenvolve ideas de novos produtos 
e negocios a partir de cuestións 
expostas nos textos de apoio. 



 

Competencia 
matemática e 
competencias 
básicas en ciencia e 
tecnoloxía 

- Recoñecer a 
importancia da ciencia 
na nosa vida cotiá. 

- Aplicar métodos 
científicos rigorosos 
para mellorar a 
comprensión da 
realidade circundante. 

- Realizar 
argumentacións en 
calquera contexto con 
esquemas lóxico- 
matemáticos. 

- Aplicar as estratexias de 
resolución de problemas 
a calquera situación 

problemática. 

- Recoñece a importancia das ciencias 
sociais e a súa influencia na nosa 
vida cotiá. 

- Utiliza o método deductivo para 
explicar situacións económicas 
reais. 

- Utiliza argumentacións lóxicas para 
explicar diversos conceptos 
económicos. 

- Resolve as actividades e 
situacións hipotéticas expostas na 
unidade. 

- Recoñece a importancia das ciencias 
sociais e a súa influencia na nosa 
vida cotiá 

Competencia en 
conciencia e 
expresións culturais. 

- Mostrar respecto cara ao 
patrimonio cultural 
mundial nas súas distintas 
vertentes , e cara ás 
persoas que contribuíron 
ao seu desenvolvemento. 

- Valora adecuadamente a creatividade 
e a orixinalidade. 

 
 

Elementos transversais 
 

Na presente programación tivéronse en conta os temas transversais. Estes temas transversais son 
temas da vida diaria do alumnado. Estes temas aparecen nalgunhas ocasións de forma explícita ou 
ás veces de forma implícita. Na nosa programación, tivemos en conta diferentes temas transversais: 

 

1. Educación ambiental para sensibilizar aos alumnos á ecoloxía e desenvolver actitudes positivas 
para protexer o medioambiente. 

 

2. Educación para a paz  preconizar o diálogo coa finalidade de resolver os conflitos entre 
individuos ou grupos sociais. O alumno debe desenvolver actitudes de tolerancia e solidariedade. 

 

3. Educación do consumidor para que o alumno/a aprenda a consumir de maneira razoada, 
evitando malgastar e facer compras inútiles. 

 

4. Educación para a igualdade de oportunidades de ambos os sexos co fin de non marxinalizar 
ao sexo feminino. 

5. Educación moral e cívica para desenvolver os valores humanos. Promóvese educación 
intercultural a partir do respecto cara aos demais. O profesor ten que espertar o interese dos 
alumnos/as cara a outras culturas para que comprendan as diferenzas e enriquézanse desta 
realidade. 

 
 
 
 
 

 



 

Obxectivos 
 

A Economía como disciplina no Bacharelato contribúe á adquisición dos obxectivos de Etapa, 
entre os que habería que destacar: 

 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia 
cívica responsable, inspirada nos valores da Constitución española, así como polos dereitos 
humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa.   

b) Consolidar unha madurez persoal e social que lles permita actuar de forma responsable e 
autónoma, e desenvolver o seu espírito crítico. Prever e resolver pacificamente os conflitos 
persoais, familiares e sociais. 

 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e 
valorar críticamente as desigualdades e discriminacións existentes, e en particular, a violencia 
contra a muller e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera 
condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con 
discapacidade. 

 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 
aproveitamento da aprendizaxe, e como medio de desenvolvemento persoal. 
 

e)  Dominar tanto na súa expresión oral e escrita, a lingua castelá e galega. 

 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade a TIC. 

 

h) Coñecer e valorar críticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus 
antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de forma solidaria no 
desenvolvemento e mellora da súa contorna social. 

 

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

 

j) Comprender os elementos e procedementos fundamentais da investigación e dos métodos 
científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía no 
cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio 
ambiente. 

 

k) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo 
en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

 

Contidos. 
 
 

Os bloques establecidos no currículo son: 

Bloque 1. Economía e escaseza. A organización da actividade económica (B1) 

Bloque 2. a actividade produtiva (B2) 

Bloque 3.O mercado o sistema de prezos (B3) 

Bloque 4.A macroeconomía (B4) 

Bloque 5. Aspectos financeiros da Economía (B5) 

Bloque 6. O contexto internacional da Economía (B6) 

Bloque 7. Desequilibrios económicos e o papel do estado na Economía (B7) 

 

As competencias crave establecidas no currículo son:  Comunicación lingüística (CL); 

competencia matemática e competencias en ciencia e tecnoloxía (CMCT); competencia dixital 

(CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociais e cívicas (CSC); sentido de iniciativa e 

espírito emprendedor (CSIEE); conciencia e expresións culturais (CEC). 



 

 

 

ECONOMÍA E ESCASEZA: A NECESIDADE DE ELEXIR.  (B1) 
 

 

OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIAS 

 

1. 1 Definir e relacionar os conceptos básicos da 
economía: ciencia económica, necesidade, 
escaseza, factor produtivo, ben, servizo. 

1.2 Explicar o concepto de escaseza relativa. 

1.3 Explicar para que serve a economía. 

1.4 Clasificar distintos bens e necesidades. 

1.5 Explicar as actividades económicas básicas. 

1.6 Enumerar e definir os tipos de recursos 

produtivos, de necesidades e de bens. 

1.7 Relacionar   o   estudo   da   economía    coa 

1.8 riqueza de distintos países. 

1.9 Explicar a economía como un conxunto de 

decisións interdependientes. 

1.10 Explicar a importancia do custo de 
oportunidade nas nosas decisións e no logro da 
eficiencia 

 

 

Competencia matemática e competencias 

básicas en ciencia e tecnoloxía  

(Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5 e 7) 

Competencia en comunicación lingüística  

(Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8, 9 e 10) 

Competencia dixital 

 (Obxectivos 5 e 8)  

Competencia social e cidadá  

(Obxectivos 2, 3, 7, 8 e 10) 

A competencia en conciencia e expresións 
culturais 

(Obxectivo 1) 

Competencia para aprender a aprender  

(Obxectivos 8, 9 e 10) 

 

Iniciativa e espírito emprendedor 

(Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8, 9 e 10) 



 

 

 

Bloque 1: ¿Qué é a economía? 

 

Contido
s 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 

aprendizaxe/ 
Temporalización 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN DE 

CADA 
ESTÁNDAR/INSTRUMEN

TOS DE AVALIACIÓN 

 

CC 

 

1.1. 
Economía 
e 
escaseza 
relativa 
 
 
 
 
 
. 

1.2. 

Economí
adefinició
n. 

1.1. 
Identificar a 
escaseza 
económica como 
concepto crave do 
que emana a 
definición da 
economía como 
ciencia. 

1.1.1. Identifica a 
satisfacción de 
necesidades ilimitadas 
como o fin último da 
economía. 

 
(1/2 SESIÓN) 

1. Explica o concepto de 
escaseza relativa. 
2. Explica para que serve a 
economía. 

Poden realizarse 
actividades de avaliación 
inicial baseadas no debate 
a partir dos interrogantes 
económicos básicos. 

CCL  

CD  

CAA 

CSC 
CSIE
E 

 

1.1.2. Define os conceptos 
básicos como 
desenvolvemento da 
definición de ciencia 
económica: ciencia 
económica, necesidade, ben 
recursos produtivos, custo 
de oportunidade, escaseza. 

 
(1/2 SESIÓN) 
 
 
 
 

1. Explica o concepto de 

escaseza relativa. 

2. Explica para que serve a 
economía. 

Poden realizarse 
actividades de avaliación 
inicial baseadas no debate 
a partir dos interrogantes 
económicos básicos. 

CCL 

CMC

T 

CAA 

CSIE

E 

 

Bloque 2: Elixir é renunciar: o custo de oportunidade 

 

Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 

aprendizaxe/ 
Temporalización 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN DE CADA 
ESTÁNDAR/INSTRUMEN

TOS DE AVALIACIÓN 

 

CC 

 

 

2.1. A 
necesid
ade de 
elixir 

 

 

 

2.2.  
O custo 
de 
oportunid
ade 

 

 

 

 

2.1. 
Identificar a 
necesidade de 
elixir como 
principio que 
orixina o custo de 
oportunidade. 

 

2.1.1. Identifica o binomio 
de ideas escaseza- elección 
como determinante da 
peculiaridade das cuestións 
económicas. 

 
(1/2 SESIÓN) 

 

1.Identifica a necesidade 
de elixir como punto de 
partida do comportamento 
económico. 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 
CSIEE 

 

2.1.2. Define e aplica a 
noción de custo de 
oportunidade como valor 
económico medible en 
cantidades monetarias. 

 
(1/2 SESIÓN) 
 
 

1.Aplica o concepto de 
custo de oportunidade a 
situacións relevantes da 
súa vida persoal. 

Actividade 4, p. 11 

CCL 

CMCT 

CAA 

CCEC 

 

 
 



 

Bloque 3: Necesidades, bens e servizos  

 

Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 

aprendizaxe/ 
Temporalización 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN DE 

CADA 
ESTÁNDAR/INSTRUMEN

TOS DE AVALIACIÓN 

 

CC 

  

 
 

 
3.1. 
Necesidad
es 
primarias e 
secundaria
s 
 
 
 
 
 
3.2. Clases 
de bens e 
servizos 

 
 
 
 
 
.3.1. 
Caracterizar os 
bens e servizos 
como 
satisfactores de 
necesidades de 
diversa índole. 

 

3.1. Caracterizar os bens e 
servizos como satisfactores 
de necesidades de diversa 
índole. 

 
(1 SESIÓN) 

 
1. Aplica a distinción entre 

necesidades de 
diferente prioridade a 
situacións relevantes 
da vida cotiá. 

 
Actividade 7, p. 13 

CCL  

CAA  

CSC 

 CSIEE 

 
 
3.2. Caracterizar os bens e 
servizos como satisfactores 
de necesidades de diversa 
índole. 
 
(1 SESIÓN) 

1. Diferenza entre bens 
materiais e 
inmateriais 
(servizos). 

2. Diferenza entre 
bens económicos e 
libres. 

3. Diferenza entre 
bens intermedios e 
finais. 

4. Diferenza entre 
bens públicos e 
privados. 

 

Actividade 5, p. 13 

CCL  

CAA 

 CSC 
CSIEE 
CECC 

 

Bloque 4: Actividades económicas: consumo, produción e distribución 

 

  Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 

aprendizaxe/ 
Temporalización 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN DE 

CADA 
ESTÁNDAR/INSTRUMEN

TOS DE AVALIACIÓN 

 

CC 

  

 

 

 

 

4.1. 
Consumo 

 4.2. 
Produción  

4.3. 
Distribució
n 

 

 

 

4.1. 
Diferenciar 
produción, 
distribución e 
consumo como 
tres fases 
consecutivas da 
actividade 
económica. 

 

4.1.1. Establece os trazos 
que caracterizan a 
produción, a distribución e 
o consumo como 
momentos diferenciados da 
actividade económica. 

 
(1/2  SESIÓN) 

 
 
 
1. Aplica a distinción 
entre produción, 
distribución e consumo 
a situacións relevantes 
da vida cotiá. 

CL CAA 
CSC 
CSIEE 

 

4.1.2. Identifica o 
carácter sucesivo de 
produción, distribución 
e 

consumo como tres fases 
dun proceso motivado 
pola procura de 
satisfacción de 
necesidades. 

 
(1/2 SESIÓN) 

 

1. Concibe a economía 
como ciencia que estuda 
a produción, distribución e 

consumo de bens e 
servizos que satisfán 
necesidades. 

 

Actividade 9, p. 15 

CCL 
CAA 
CSC 

CSIEE 
CECC 

 



 

   

 
5.1.2. Identifica os 
obxectivos de cada tipo de 
axente económico, así 
como os factores que 
inflúen na súa toma de 
decisións. 
 
(1/2 SESIÓN) 

1. Establece a importancia 
relativa da renda e as 
preferencias do 
consumidor na toma das 
súas decisións. 
2. Establece a importancia 
relativa da maximización 
do beneficio e doutros 
obxectivos na toma de 
decisións da empresa.  
 
3. Actividade 13, p. 18. 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSC 
CSIEE 

5.1.3. Establece a 
estrutura do sector 
público por ámbitos de 
influencia xeográfica. 

 
(1/2 SESIÓN) 

1. Identifica o tipo de 
decisións económicas que 
toman os diversos niveis 
da Administración e outras 
entidades públicas. 

CCL 

 CD  

CAA 

 CSC 

 

Bloque 6: O estudo da economía 

 

Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 

aprendizaxe/ 
Temporalización 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN DE CADA 
ESTÁNDAR/INSTRUMENT

OS DE AVALIACIÓN 

 

CC 

  

 

6.1. 
Microecon
o mía e 
macroecon
o mía 

 

 

 

6.2. 

Economía 

positiva e 
economí
a 
normativ
a 

 

 

 

 

6.1. 
Aplica a 
distinción entre 
microeconomía e 
macroeconomía 
á caracterización 
de problemas ou 

situacións de 
relevancia 
económica. 

6.1.1. Define a noción de 
modelo económico como 
representación 
simplificada da realidade 
económica. 

 

(1 SESIÓN) 

 

1. Establece a utilidade 
de simplificar a realidade 
a efectos de analizala.  

Actividade 14, p. 20. 

CCL  

CD 

 CAA 
CSC 
CSIEE 

6.1.2. Diferenza entre 
microeconomía e 
macroeconomía, 
establecendo o ámbito de 
estudo de ambas as sub- 
disciplinas. 

 

(1 SESIÓN) 

1. Recoñece as 
principais cuestións que 
se abordan desde a 
microeconomía 
2. Recoñece as 
principais cuestións que 
se abordan desde a 
macroeconomía. 

CCL 

CAA 

 CSC 

 
6.1.3. Delimita o papel da 
economía positiva e da 
economía normativa na 
análise económica. 

 
(1 SESIÓN) 

1. Establece a 
complementariedade de 
economía positiva e 
economía normativa en 
procesos de 
argumentación económica 
relativos a situacións 
relevantes.  

 

Actividade 15, p. 20 

CCL  

CAA 

CSC 
CCEC 

 

Temporalización: 10 SESIÓNS LECTIVAS 



 

 

 
ORGANIZACIÓN E CRECEMENTO.  OS SISTEMAS ECONÓMICOS.  ( B 1) 

 

OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIAS 

2.1. Enumerar e definir os tipos de 
recursos produtivos, de necesidades e 
de bens. 

2.2. Definir e representar a fronteira de 
posibilidades de produción. 

2.3. Explicar a importancia da tecnoloxía 
nas posibilidades de produción. 

2.4. Relacionar o custo de oportunidade 
coa fronteira de posibilidades de 
produción. 

2.5. Explicar o crecemento económico 
como ampliación de posibilidades 
produtivas. 

2.6. Expor as preguntas económicas básicas 
para a organización económica. 

2.7. Explicar os sistemas económicos 
como diferentes respostas a estas 
preguntas. 

2.8. Analizar as vantaxes e inconvenientes 
dos sistemas económicos en situacións 
cotiás. 

2.9. Explicar o fluxo circular da renda como 
relación entre os axentes e funcionamento 
da economía. 

Competencia matemática e 

competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía (Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

e 8) Competencia en comunicación 

lingüística 

(Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9) 

Competencia dixital 

(Obxectivos 3 e 8) 

Competencia social e 

cidadá (Obxectivos 3, 4, 5, 

6, 7 e 8) 

A competencia en conciencia e 
expresións culturais 

(Obxectivo 7) 

Competencia para aprender a 

aprender (Obxectivos 4, 6 e 8) 

Iniciativa e espírito emprendedor 

(Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9) 

 

Bloque 1: Os recursos produtivos e a renda 

 
 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 

aprendizaxe/ 
Temporalización 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN DE 
CADA ESTÁNDAR/ 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

C

C 

 
 
 

1.1. Os       
recursos 
produtivos. 

1.2.  

1.3. A renda. 

 
 
1.1.  Caracterizar 
os recursos 
produtivos como 
elementos 
básicos na 
produción e 
distribución, por 
cuxos servizos 
son remunerados. 

 

 
1.1.1. Identifica e clasifica 
os diferentes tipos de 
recursos produtivos en 
función da súa función 
económica. 

1. Explica o 
concepto de 
recurso. 

2. Distingue entre 
recursos naturais, 
traballo e bens de 
capital. 

Exercicio 1, p 48. 

CCL 
CMCT 
CAA 
CSIE
E 



 

 
 
 

 
1.1.1. Identifica e clasifica 
os diferentes tipos de 
recursos produtivos en 
función da súa función 
económica. 

 

 

1. Explica o concepto de 
renda como remuneración 
pola utilización de factores 
produtivos. 

Pode preguntarse en 
clase por experiencias 
dos alumnos nas que se 
lles compensou dalgún 
modo por contribuír 
nalgunha tarefa en casa. 

 

 

 

 

 

CCL 
CMCT 
CAA 
CSIE
E 

 

Bloque 2: As posibilidades de produción 

 
Contido
s 

Criterios de   
avaliación Estándares de 

aprendizaxe/ 
Temporalización 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN DE 
CADA ESTÁNDAR/ 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

CC 

 
 
 
 
 
 

2.1. A 
tecnoloxí
a 

2.2. A 
fronteira de 
posibilidade 
s de 
produción 

 

 

 

2.1 
Comprender e 
utilizar a fronteira 
de posibilidad es 
de produción como 
representa ción 
das opcións 
económica s 
dispoñibles dadas 
a tecnoloxía  e a 
dotación de 
recursos 
produtivos. 

 

 

 

2.1.1. Relaciona a 
tecnoloxía coas 
posibilidades de 
produción dunha 

economía. 

 
(1 SESIÓN) 

1. Define tecnoloxía 
como forma de 
combinación de 
recursos produtivos. 

2. Analiza e compara 
tecnoloxías a través do 
concepto de eficiencia. 

3. Establece a 
relación entre a 
tecnoloxía dispoñible 
e as posibilidades de 
produción dunha 
economía. 
Actividade 3, p. 32 

CCL 
CMCT 
CAA 
CD 
CSIE
E 



 

2.1.2. Define e aplica a 
noción de custo de 
oportunidade como valor 
económico medible en 
cantidades monetarias. 

(2 SESIÓNS) 

1. Representa, 
define e interpreta 
a fronteira de 
posibilidades de 
produción. 

2. Calcula o custo 
de oportunidade e 
relaciónao coa 
fronteira de 
posibilidades de 
produción 

3. Identifica 
combinacións de 
produción 
eficientes, 
ineficientes e 
imposibles ou 
inalcanzables. 

 

4. Actividade 4, p. 32 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSIE
E 

 

Bloque 3: O crecemento económico 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 

aprendizaxe/ 
Temporalización 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN DE 
CADA ESTÁNDAR/ 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

CC 

 
 
 
 
3.1. 
Causas do 
crecement o 
3.2. 
Crecement 
o e FPP 

3.1. 
Explicar o 
crecemento 
económico 
diferenciand o as 
súas causas, e 
interpretar o 
fenómeno a través 
do modelo da 
fronteira de 
posibilidades de 
produción. 

3.1.1. Calcula a 
produtividade dos 
factores e é capaz de 
avaliar a súa mellora, 
situándoa como causa 
do crecemento 
económico. 
(1 SESIÓN) 

1. Calcula a 
produtividade dos 
factores e a súa 
evolución temporal a 
través de exemplos 
numéricos. 

2. Establece a 
relación entre a mellora 
da produtividade e o 
crecemento económico. 
 
 Actividade 5, p. 34 

CMCT 

 CD  

CAA  

CSIEE 

3.1.2. Emprega o modelo 
da fronteira de 
posibilidades de 
produción para 
representar e comprender 
o fenómeno do 
crecemento económico. 
(1 SESIÓN) 

 
1. Representa 
gráficamente o 
crecemento económico 
en termos de 
desprazamento da FPP. 

Actividade 9, p. 34 

CMCT  

CD  

CAA 

 

 
 

 



 

Bloque 4: Os sistemas económicos 

 
Contidos 

Criterios de   
avaliación 

 
Estándares de 

aprendizaxe/ 
Temporalización 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN DE 
CADA ESTÁNDAR/ 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

CC 

4.1. O 
sistema de 
economía 
de 
mercado 

4.2. O 
sistema de 
economía 
de 
planificación 
centralizada 
 

4.3. O 
sistema 
de 
economía 
mixta 

4.1 
Identificar os 
problemas 
económico s 
básicos dunha 
sociedade e 
razoar a forma 
de resolvelos 
nun sistema 
económico, 
valorando dun 
modo 

 
 

 
4.1.1. Explica as 
preguntas económicas 
básicas para a 
organización económica 
e a súa relación coa 
caracterización dos 
distintos sistemas 
económicos. 
 
(1 SESIÓN) 

1. Identifica o tres 
interrogantes económicos 
básicos que afronta a 
organización económica 
(que producir, como e para 
quen). 2.Explica os 
sistemas económicos 
como diferentes respostas 
aos interrogantes 
económicos básicos (que 
producir, como e para 
quen). Pode exporse en 
clase un debate de modo 
que os alumnos achegar o 
seu punto de vista sobre 
como na sociedade actual 
respóndese os tres 
interrogantes. 

CC
L 
CA
A 
CS
C 
CSI
EE 
CC
EC 

 crítico os 
distintos modos 
de resolver as 
cuestións 
básicas da 
economía que 
deron lugar a 
sistemas 
económico s 
diversos ao 
longo da 
historia. 

 
 
 
 
 

4.1.2. Identifica os trazos 
distintivos da economía 
de mercado, do sistema 
de planificación 
centralizada e da 
economía mixta, 
valorando as vantaxes e 
as limitacións do tres 
tipos de sistemas 
económicos. 

 
(2 SESIÓNS) 

 

1. Describe as 
características do sistema 
de economía de mercado. 

2. Identifica as limitacións 
do sistema de economía 
de mercado, formulando 
hipótese sobre as súas 
causas. 

3. Describe as 
características do sistema 
de planificación 
centralizada. 

4. Identifica as limitacións 
do sistema de planificación 
centralizada como factores 
crave que contribuíron ao 
seu desmantelamento. 

5. Identifica o rol do estado 
nas economías mixtas a 
través das funcións 
concretas que ten 
asignadas neste sistema. 

Actividade 11, p. 37. 
Actividades 12-15, p.40 

 

 

CCL 

 CAA 

 CSC 
CSIEE 
CCEC 

 



 

 

Bloque 5: O fluxo circular da renda 

 
Contido
s 

 
Criterios 
de 
avaliación 

 
Estándares de 

aprendizaxe/ 
Temporalización 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN DE CADA 

ESTÁNDAR/ 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

CC 

 
 

 
5.1. O 
modelo de 
fluxo 
circular da 
renda 

5.1. 
Explicar o 
fluxo 
circular da 
renda como 
relación 
entre os 
axentes e 
funcioname 
nto da 
economía. 

5.1.1. Emprega o modelo 
do fluxo circular da renda 
para recoñecer os 
diferentes axentes que 
interveñen na actividade 
económica e distinguir o 
seu papel complementario 
para o funcionamento da 
economía dun país. 

 
(2 SESIÓNS) 

1. Explica e representa o 
fluxo circular da renda como 
a relación entre os axentes 
económicos. 

2. Explica as 
consecuencias no fluxo 
circular da renda de cambios 
na política das empresas e 
decisións do Sector Público. 
 
Actividades 16 e 17, p. 42 
 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 

 

Temporalización: 10 SESIONS LECTIVAS 

 

PRODUCIÓN E DISTRUBUCIÓN. 
 
 

OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIA
S 3.1. Explicar o concepto de produción 

e representalo gráficamente. 

3.2. Explicar a tecnoloxía como resposta a 
como producir. 

3.3. Definir e calcular os custos da produción. 

3.4. Definir e calcular a produtividade como 
medida da eficiencia produtiva. 

3.5. Definir o concepto de economías de escala 
e a súa relación cos custos unitarios. 

3.6. Explicar a importancia da función 
de distribución. 

3.7. Recoñecer e definir distintas canles 
de distribución. 

3.8. Definir os criterios para clasificar empresas. 

3.9. Definir e resumir nun esquema 
os compoñentes dunha empresa. 

Competencia matemática e 

competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía (Obxectivos 1, 2,  3, 4, 5 e 6) 

Competencia en comunicación 

lingüística (Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 e 9) 

Competencia dixital 

(Obxectivos 1, 2, 3, 4 e 5) 

Competencia social e cidadá 

(Obxectivos 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9) 

A competencia en conciencia e 
expresións culturais 

(Obxectivos 1, 6 e 7) 

Competencia para aprender a 

aprender (Obxectivos 1, 2, 6 e 7) 

Iniciativa e espírito emprendedor 

(Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bloque 1: División do traballo e coordinación 

 
 

Contidos 

 
Criterios 
de 
avaliación 

 
Estándares 

de 
aprendizaxe/ 
Temporalizaci

ón 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN DE 
CADA ESTÁNDAR/ 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

CC 

 
 
 
 
 
 

1.1. A división 
do traballo e os 
mecanismos 
de 
coordinación. 

 
 
 
 
1.1. 
Caracterizar á 
empresa como 
entidade 
especializada 
que coordina a 
produción e 
distribución de 
bens e servizos. 

 
1.1.1. Identifica a 
especialización e o 
consecuente aumento 
da produtividade como 
principais vantaxes da 
división do traballo. 
(1/2 SESIÓN) 

 
 

1. Describe os aspectos 
sobre os cales é preciso 
formar acordos para 
realizar intercambios. 

Actividade 1, p 51 

CCL 
CMCT 
CSC 
CSIE
E 

1.1.2. Establece a 
función da empresa, o 
mercado e o diñeiro 
como elementos de 
coordinación de 
decisións de axentes 
económicos e 
elementos 
favorecedores da 
división do traballo. (1 
/2 SESIÓN) 

1.Sitúa o papel da 
empresa como 
coordinadora de persoas 
e de recursos produtivos, 
establecendo os motivos 
polos cales fomenta a 
especialización. 

Actividade  2, p.51 

CCL 
CMCT 
CSC 

CSIE
E 

 

Bloque 2: Perspectivas sobre a produción 

 
Contidos 

Criterios 
de 
avaliación 

Estándares 
de 

aprendizaxe/ 
Temporalizaci

ón 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN DE CADA 

ESTÁNDAR/ INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 

CC 

 
 
 
 
 
 

 

2.1. A 
perspecti 
va 
funcional 
-utilitaria 

2.2. A 
perspecti 
va 
técnica 

 
 
 
 
 
 
2.1. 
Describir a 
finalidade da 
produción 
dentro do 
esquema do 
fluxo circular da 
renda, así 
como o contido 
deste proceso 
e os seus 
beneficios. 

 
 

2.1.1. Explica o 
concepto de 
produción como 
creación de valor 
engadido. 

 
(1 SESIÓN) 

 

 
1. Describe e utiliza o concepto de 

valor engadido como utilidade 
suplementaria que a produción 
achega. 

Pode pedirse aos alumnos que dean 
exemplos de tarefas cotiás que 
engaden valor a un ben, como cociñar 
alimentos ou pasar o ferro roupa. 

CMCT 
CAA 
CSIE
E 

2.1.2. 
Caracteriza a 
tecnoloxía como 
conxunto de 
procedementos 
relacionados coa 
produción, e 
determina a súa 
función no progreso 
empresarial. 
(1 SESIÓN) 

 
1. Define tecnoloxía como 

conxunto de procedementos 
equipos que combinan 
factores con fins produtivos. 

2. Describe a empresa como 
sistema que fornece bens e 
servizos utilizando tecnoloxías 
e recursos produtivos. 

Actividade é 3 e 4, p. 53 

CCMCT 
CAA 
CSIEE 
CD 
MCCCC
T 

 



 

Bloque 3: Cómo producir 

 
Contidos 

Criterios 
de 
avaliación 

Estándares 
de 

aprendizaxe/ 
Temporalizaci

ón 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN DE CADA 

ESTÁNDAR/ INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 

CC 

 

 

3.1. Que 
tecnoloxía 
empregar
? 

3.2. Que 
combinación 
de recursos 
seleccionar? 

3.1. 
Establecer a 
relación entre 
tecnoloxía e 
eficiencia, 
utilizando a 
produtividade 
como criterio 
para 
determinar 

3.1.1. 
Identifica a 
tecnoloxía máis 
eficiente baixo a 
dobre perspectiva 
técnica e 
económica. (1/2  
SESIÓN) 

 
1. Define o concepto de 

eficiencia e a súa relación 
coa tecnoloxía. 

2. Diferencia eficiencia técnica 
e eficiencia económica. 

Actividade 6, p. 55 

CMCT 
CAA 
CSIE
E 

3.1.2. Calcula a 
produtividade dos 
diversos factores e 

1. Calcula e compara  as 
produtividades dos factores 
asociadas  a  dúas  
tecnoloxías 

CMCT 
CAA 
CSIE
E 

 esta última. utiliza esta noción 
como indicador para 
determinar cal é a 
tecnoloxía máis 
eficiente. 
(1 SESIÓN) 

dadas. 

Exercicio 3, p. 68 

 

 

Bloque 4: Custos da produción 

 
Contidos 

Criterios 
de 
avaliación 

Estándares 
de 

aprendizaxe/ 
Temporalizaci

ón 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN DE CADA 

ESTÁNDAR/ INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 

CC 

4.1. O 
custo 
produtivo 

4.2. Clase
s de 
custos 

4.3. A lei dos 
rendementos 
decrecientes 

4.4. As 
economía
s de 
escala 

4.1. 
Relacionar 
os custos de 
produción, a 
lei dos 
rendementos 
decrecientes 
e as 
economías 
de escala. 

4.1.1. 
Clasifica e calcula 
os diversos tipos de 
custos que afrontan 
as empresas na 
súa actividade 
produtiva. 
(1 SESIÓN) 

1. Calcula os custos totais 
como a suma de custos fixos e 
custos variables. 

2. Obtén a cifra de beneficios 
dunha empresa como diferencia 
entre os seus ingresos totais e os 
seus custos totais. 

3. Calcula os custos medios ou 
unitarios a partir dos custos totais. 
4.Aplica a noción de custo 
marxinal a exemplos sinxelos de 
cálculos con incrementos. 
Exercicios 4 e 5, p. 68 

CMCT 
CD 
CAA 
CSIE
E 



 

4.1.2. 
Vincula a lei dos 
rendementos 
decrecientes e o 
concepto de 
economías de 
escala coa noción 
de custo. (1 
SESIÓN) 

1. Establece o concepto de 
rendemento marxinal a partir das 
nocións de ingreso marxinal e 
custo marxinal. 

2. Conceptualiza a lei dos 
rendementos decrecientes como 
unha limitación ao incremento 
indefinido da produción para unha 
tecnoloxía dada. 

3. Establece a relación entre 
tecnoloxía e economías de 
escala. 

4. Recoñece a coexistencia 
de economías de escala coa 
lei de rendementos 
decrecientes. 

Actividades 7 e 8, p. 58 

CMCT 
CCL 
CD 
CSIE
E 

 

Bloque 5: 

Distribución  

 
Contido

s 

 
Criterios 
de 
avaliación 

 
Estándares 

de 
aprendizaxe/ 
Temporalizaci

ón 

GRAO MÍNIMO 
DE 

CONSECUCIÓN 
DE CADA 

ESTÁNDAR/ 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 

CC 

5.1. Función 
da distribución 

5.2. Outros sistemas 
de distribución 

5.1. 
Explicar as 
funcións da 
distribución,  
os tipos de 
canles e de 
intermediarios. 

5.1.1. 
Describe a función 
de distribución na 
súa concreción 
máis habitual a 
partir da noción de 
canle de 
distribución. 
(1/ 2 SESIÓN) 

1. Recoñece o 
significado da canle 
de distribución como 
elemento básico en 
torno ao cal se 
desenvolve a 
función de 
distribución da 
empresa. 

2. Explica a 
diferenza entre 
canles de distribución 
propios e alleos. 

3. Distingue 
entre 
intermediarios 
almacenistas e 
comerciantes polo 
miúdo. 
Actividades 9 e 10, p. 
59 

CCL 
CSC 
CAA 
CSIE
E 



 

 
 

 
5.1.2. Coñece os 
sistemas de 
distribución de máis 
recentes, e formula 
xuízos 
argumentados sobre 
a súa idoneidade 
para sectores 
concretos. 
(1 SESIÓN) 

1. Identifica os 
elementos dun 
contrato de franquías, 
e explica o 
funcionamento deste 
tipo de canle de 
distribución. 

2. Describe o 
funcionamento de 
canles de distribución 
como a teletienda, a 
venda por Internet ou 
a venda mediante 
máquinas 
automáticas. 
Exercicio 8, p. 69 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CSIE
E 
CCE
C 

 

loque 6: Clases de empresas 

 
Contido
s 

Criterios 
de 
avaliación 

Estándares 
de 

aprendizaxe/ 
Temporalizaci

ón 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN DE CADA 

ESTÁNDAR/ INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 

CC 

 
 

6.1. 
Tipos de 
empresa
s 

6.1. 
Describir os 
distintos tipos de 
empresas de 
acordo con 
varios criterios. 

6.1.1. 
Clasifica as 
distintas formas 
de empresas 
de acordo coa 
súa actividade 
produtiva, a 
titularidade do 

1. Diferenza entre 
empresas do sector primario, 
secundario e terciario. 

2. Diferenza entre empresas 
públicas e privadas. 

3. Diferenza entre 
empresarios individuais, 
Sociedades Limitadas, 
Sociedades Anónimas e outras 

CCL 
CAA 
CSC 
CSIE
E 

  seu capital e 
a súa 
estrutura 
xurídica. 
(1 SESIÓN) 

formas de sociedade. 
Actividades 11 e 12, p. 61 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

Bloque 7: Compoñentes da empresa 

 

 
Contidos 

 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares 

de 
aprendizaxe/ 
Temporalizaci

ón 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN DE 
CADA ESTÁNDAR/ 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

CC 

 
 
 
 
 

 
7.1. 
Elementos 
dunha 
empresa 

 
 
 
 
 

 
7.1. Describir os distintos 
elementos que compoñen 
unha empresa desde o punto 
de vista do seu funcionamento. 

 
 
7.1.1. 
Clasifica os 
compoñentes 
da empresa en 
relación coa 
súa 
representación 
na organigrama 
da mesma e o 
seu papel no 
ciclo de compra 
e venda. 
(1 SESIÓN) 

1. Diferencia o 
papel dos recursos 
humanos e do capital 
no funcionamento da 
empresa. 

2. Distingue as 
áreas principais que 
integran a organización 
máis habitual nas 
empresas. 3.Clasifica 
os distintos 
compoñentes da 
contorna empresarial 
segundo pertenzan á 
contorna xeral ou ao 
específico. 
Actividades 13 e 15, p. 62 

CCL 
CMCT 
CAA 
CSC 

 

Temporalización: 10 SESIONS LECTIVAS 

 
O FUNCIONAMENTO DO MERCADO 

OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIA
S 4.1. Definir o concepto de mercado e a 

súa relación co diñeiro. 

4.2. Identificar as novas formas de diñeiro e a 
súa relación co desenvolvemento dos 
mercados. 

4.3. Definir o concepto de demanda e saber 
desprazala en función dos cambios nos 
seus factores condicionantes. 

4.4. Definir o concepto de oferta e saber 
desprazala en función dos cambios nos 
seus factores condicionantes. 

4.5. Saber representar o equilibrio de mercado e 
as súas alteracións 

4.6. Explicar a tendencia ao equilibrio que 
existe en situacións de desequilibrio. 

4.7. Saber calcular a elasticidade da demanda e 

Competencia matemática e 

competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía (Obxectivos 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 

8) Competencia en comunicación 

lingüística 

(Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 

8) Competencia  dixital 

(Obxectivos 3, 4 e 7) 

Competencia social e cidadá 

(Obxectivos 2, 6 e 8) 

A competencia en conciencia e 
expresións culturais 

(Obxectivos 1, 2, 5 e 8) 

Competencia para aprender a aprender 

explicar as súas consecuencias para oferta 
e demanda. 

4.8 Analizar o funcionamento de mercados reais e 
observar as súas diferenzas cos modelos, así 
como as súas consecuencias para os 
consumidores, empresas ou estados. 

(Obxectivos 2, 6 e 8) 

Iniciativa e espírito 

emprendedor (Obxectivos 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7 e 8) 

 

 
 

 



 

Bloque 1: O mercado e o diñeiro 

 
 

Contidos 

 
Criterios 
de 
avaliación 

 
Estándares 

de 
aprendizaxe/ 
Temporalizaci

ón 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN DE 
CADA ESTÁNDAR/ 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

CC 

 
 

 
1.1. 
Elementos 
fundamentais 
do mercado. 

 
1.1. 
Establecer a 
oferta, a demanda 
e o diñeiro como 
elementos 
indispensables 
para a existencia 
de mercados. 

1.1.1. 
Define mercado 
como conxunto de 
actividades de 
compravenda dun 
determinado 
produto realizadas 
entre oferentes e 
demandantes. 
(1 SESIÓN) 

1.Describe a 
interacción que se 
produce entre oferentes 
e demandantes nun 
mercado para acordar 
un prezo e unha 
cantidade comprada e 
vendida. 

Actividade 1, p. 71 

CCL 

CMCT 

CAA 

CSC 

CSIE

E 

CCEC 

 

Bloque 2: A demanda 

 
Contidos 

 
Criterios 
de 
avaliación 

Estándares 
de 

aprendizaxe/ 
Temporalizaci

ón 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN DE CADA 

ESTÁNDAR/ 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

CC 

 
 
 
 
 
 

2.1. Os 
factores 
que 
condicionan 
a demanda 

2.2. A curva 
da 
demanda 

 
 
 
 
 
 
2.1. 
Identificar os 
factores 
condicionantes 
da demanda e 
representala 
gráficamente. 

2.1.1. 
Explica a 
relación entre a 
cantidade 
demandada dun 
ben e o prezo 
doutros bens. 
(1 SESIÓN) 

1. Diferenza entre 
bens complementarios 
e sustitutivos 
achegando exemplos. 

2. Clasifica bens en 
inferiores, normais ou de 
luxo. 

Actividades 3 e 4, p. 74 

CCL 
CMCT 
CAA 
CSC 
CCEC 

2.1.2. 
Constrúe e 
interpreta a curva 
de demanda dun 
mercado a partir de 
datos matemáticos 
ou información 
sobre o produto ou 
servizo 
demandado. 
(2 SESIÓNS) 

 

1. Constrúe a curva de 
demanda por interpolación a 
partir de pares de datos 
cantidade-prezo. 

2. Interpreta en 
termos económicos a 
pendente negativa da 
función de demanda. 
Actividade 5, p. 74 

CMCT 
CD 
CAA 
CSIE
E 



 

 

Bloque 3: A oferta 

 
Contidos 

 
Criterios 
de 
avaliación 

Estándares 
de 

aprendizaxe/ 
Temporalizaci

ón 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN DE CADA 

ESTÁNDAR/ 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

CC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. Os 
factores que 
condicionan 
a oferta 

3.2. A 
curva de 
oferta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. Os 
factores que 
condicionan a 
oferta 

3.2. A curva 
de oferta 

 
 
 
 
3.1.1. 
Describe os 
elementos que 
inflúen na oferta 
dunha empresa. 
( 1 SESIÓN) 

1. Identifica o prezo do 
ben en cuestión, os custos 
dos recursos produtivos e os 
obxectivos empresariais 
como factores condicionantes 
da oferta das empresas. 

2. Indica mediante 
exemplos as 
consecuencias de 
variacións en cada un dos 
factores determinantes da 
oferta sobre esta última. 
Actividade 7, p. 77 

CMCT 
CAA 
CSC 
CSIE
E 
CCEC 

3.1.2. 
Constrúe e 
interpreta a curva 
de oferta dun 
mercado a partir 
de datos 
matemáticos ou 
información sobre 
o produto ou 
servizo ofrecido. 
(2 SESIÓNS) 

 

1. Constrúe a curva de 
oferta por interpolación a 
partir de pares de datos 
cantidade- prezo. 

2. Interpreta en termos 
económicos a pendente 
positiva da función de oferta. 

Exercicio 6, p. 77. Exercicio 8, 
p. 91 

CMCT 
CAA 
CD 

 

Bloque 4: O equilibrio do mercado 

 
Contidos 

 
Criterios 
de 
avaliación 

Estándares 
de 

aprendizaxe/ 
Temporalizaci

ón 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN DE CADA 

ESTÁNDAR/ 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

CC 

 
 

 
4.1. A 
interacción 
entre oferta e 
demanda: o 
equilibrio de 
mercado 

 
 

 
4.1. 
Construír e 
interpretar 
analiticamente 
o equilibrio de 
mercado. 

 

4.1.1. 
Determina 
gráficamente o 
equilibrio como 
punto de 
intersección entre 
curvas de oferta e 
demanda. 
(1 SESIÓN) 

1. Interpreta 
gráficamente o equilibrio de 
mercado como punto de 
coincidencia dos plans de 
produtores e consumidores. 

2. Calcula o punto de 
equilibrio como intersección 
de curvas de oferta e 
demanda obtidas por 
interpolación a partir de pares 
de datos cantidade- prezo. 
Exercicio 9, p. 91 

CMCT 
CAA 
CD 
CSIE
E 



 

 

Bloque 5: Los cambios en las condiciones de mercado 

 
Contidos 

 
Criterios 
de 
avaliación 

Estándares 
de 

aprendizaxe/ 
Temporalizaci

ón 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN DE CADA 

ESTÁNDAR/ 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

CC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1. Cambio
s noutros 
factores que 
afectan á 
demanda 

5.2. Cambio
s noutros 
factores que 
afectan á 
oferta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1. 
Explicar os 
efectos que 
levan cambios 
nas condicións 
de mercado 
distintas do 
prezo sobre o 
comportamento 
da oferta e a 
demanda. 

5.1.1. 
Identifica os 
factores que 
provocan 
desprazamentos 
na curva de 
demanda, e 
distingue aqueles 
cambios nas 
condicións de 
mercado que 
provocan 
expansión da 
demanda 
daqueles que 
causan unha 
contracción da 
mesma. 
(1 SESIÓN) 

 
 

1. Diferenza entre 
movementos ao longo da 
curva de demanda e 
desprazamentos da curva de 
demanda. 

2. Explica os efectos das 
variacións no prezo dos bens 
relacionados, a renda 
dispoñible e as preferencias 
sobre a curva de demanda. 
3.Interpreta gráficamente os 
efectos dos cambios nas 
condicións de demanda 
como desprazamentos da 
curva de demanda. 
Actividade 12, p. 83 

CCL 
CMCT 
CAA 

5.1.2. 
Identifica os 
factores que 
provocan 
desprazamentos 
na curva de 
oferta, e 
distingue aqueles 
cambios nas 
condicións de 
mercado que 
provocan 
expansión da 
oferta daqueles 
que causan unha 
contracción da 
mesma. 
(1 SESIÓN) 

 

1. Diferenza entre 
movementos ao longo da 
curva de oferta e 
desprazamentos da curva de 
oferta. 

2. Explica os efectos das 
variacións nos custos de 
produción e nos obxectivos 
empresariais sobre a curva 
de oferta. 

3. Interpreta gráficamente 
os efectos dos cambios nas 
condicións de demanda 
como desprazamentos da 
curva de demanda. 
Exercicio 3, p. 90 

CCL 
CMCT 
CAA 

 

Temporalización: 10 SESIONS LECTIVAS



 

 

TIPOS DE MERCADOS. 
 

OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIA
S 5.1. Identificar os criterios que distinguen os 

mercados. 

5.2. Explicar as barreiras que existen 
nos mercados. 

5.3. Explicar as características dos principais 
tipos de mercado. 

5.4. Distinguir e explicar a estratexia 
máis conveniente para a empresa 
en cada mercado. 

5.5. Identificar en noticias de actualidade o tipo 
de mercado. 

5.6. Analizar a evolución da tipoloxía 
dos mercados actuais. 

Competencia matemática e 

competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía (Obxectivos 1, 2, 4 e 6) 

Competencia en comunicación 

lingüística (Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5 e 6) 

Competencia dixital 

(Obxectivos 5 e 6) 

Competencia social e 

cidadá (Obxectivos 2, 4 e 

5) 

A competencia en conciencia e 
expresións culturais 

(Obxectivos 2 e 6) 

Competencia para aprender a 

aprender (Obxectivos 4, 5 e 6) 

Iniciativa e espírito emprended (Objetivos 1, 

2, 3, 4, 5 y 6) 

 

Bloque 1: O mercado e a competencia 

 
Contidos 

 
Criterios 
de 
avaliación 

Estándares 
de 

aprendizaxe/ 
Temporalizaci

ón 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN DE CADA 

ESTÁNDAR/ 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

CC 

 
 
 

1.1. 
Competencia 
perfecta e 
competencia 
imperfecta 

1.1. 
Clasificar os 
distintos tipos 
de mercado 
en función do 
grao de 
competencia 
que 
presentan. 

1.1.1. 
Caracteriza a 
competencia 
perfecta, a 
competencia 
monopolística, o 
oligopolio e o 
monopolio como 
tipos de mercado de 
crecente grao de 
concentración. 
(1 SESIÓN) 

 
1. Diferenza os mercados 

de competencia 
perfecta daqueles de 
competencia 
imperfecta. 

2. Reflexionar críticamente 
sobre as consecuencias 
que ten a falta de 
competencia sobre o 
funcionamento
 do
s mercados. 

Actividades 1 e 2, p. 93 

CCL 
CAA 
CSC 
CSIE
E 

 

Bloque 2: Os criterios para clasificar os mercados 

 
Contidos 

Criterios 
de 
avaliación 

Estándares 
de 

aprendizaxe/ 
Temporalizaci

ón 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN DE CADA 

ESTÁNDAR/ INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 

CC 

2.1. O 
grao de 
concentrac 
ión e a 

2.1. O grao 
de 
concentració 
n e a 

2.1.1. 
Clasifica os 
mercados de 
competencia 

1. Caracteriza os mercados de 
competencia perfecta, 
competencia monopolística, 
oligopolio e monopolio 
atendendo ao seu grao de 
concentración e á capacidade 
de 

CCL 
CAA 
CSC 
CSIE
E 



 

 

influencia 
no prezo 
2.2. As 
barreiras 
dun 
mercado 

influencia no 
prezo 
2.2. As 
barreiras 
dun 
mercado 

perfecta e 
imperfecta 
atendendo ao 
dobre criterio do 
seu grao de 
concentración e a 
capacidade de 
cada empresa 
para influír no 
prezo. 
(1 SESIÓN) 

cada empresa para influír no 
prezo. 

Exercicio 1, p. 110 

 

2.1.2. 
Compara os 
diversos 
mercados 
atendendo ao 
grao de 
homoxeneidade 
do produto, á 
intensidade da 
competencia, ao 
grao de 
transparencia e ao 
grao de liberdade 
de entrada ou 
saída de 
competidores. 
(1 SESIÓN) 

 
 

 
1. Identifica o grao de 

homoxeneidade do produto nun 
mercado, comparándoo con
 outros 
mercados. 

2. Determina o grao de 
competencia dun mercado 
determinado. 

3. Identifica o grao de transparencia 
da información nun mercado, 
comparándoa con
 outros 
mercados. 

Actividade3, p. 96 

CCL 
CAA 
CSC 
CSIE
E 

2.1.3. 
Identifica as 
barreiras de 
entrada e 
saída nun 
mercado, e 
establece a 
relación entre 
estas e a 
intensidade da 
competencia. 
(1 SESIÓN) 

1. Identifica e diferencia barreiras 
de entrada e de saída como 
elementos presentes nalgúns 
mercados, establecendo 
hipóteses sobre as 
consecuencias no grao de 
competencia nos mesmos. 

2. Identifica as vantaxes en custos, 
a diferenciación de produto e os 
investimentos de capital como 
barreiras de entrada, propondo 
exemplos reais das mesmas. 

Exercicio 2, p.110 

CCL 
CMCT 
CAA 
CSC 
CSIE
E 

 

Bloque 3: O mercado de competencia perfecta 

 
Contido
s 

Criterios 
de 
avaliación 

Estándares 
de 

aprendizaxe/ 
Temporalizaci

ón 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN DE CADA 

ESTÁNDAR/ INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 

CC 

3.1. 
Caracterí
s ticas do 
mercado 
de 
competen 

3.1. 
Identificar as 
característica 
s que definen 
aos 
mercados de 

3.1.1. 
Describe os 
trazos distintivos 
dos mercados de 
competencia 
perfecta. 

1.  Identifica a liberdade de 
entrada e saída, o gran 
número de empresas prezo-
aceptantes, a 
homoxeneidade do produto, 
a forte competencia e a 
transparencia  de  prezos   
como 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CSIE
E 



 

 

cia 
perfecta 
3.2. A 
evolución 
do 
mercado 
de 
competen 
cia 
perfecta 

competencia 
perfecta, 
establecendo 
a relación 
destas coa 
evolución 
temporal 
deste tipo de 
mercados. 

(1 SESIÓN) elementos distintivos dos 
mercados de competencia 
perfecta. 

Actividade 5, p. 98 

 

3.1.2. 
Utiliza os 
elementos a 
través dos cales 
se caracterizan os 
mercados de 
competencia 
perfecta para 
establecer e 
justificar a 
evolución que 
estes mercados 
experimentan.perf 
ecta. 
(1 SESIÓN) 

 
 

1. Determina se un mercado de 
competencia perfecta 
atópase en fase  de 
crecemento, saturación, 
estancamento ou 
estabilización. 

2. Describe e explica cada unha 
do catro fases polas que 
atravesan os mercados de 
competencia perfecta 
utilizando as nocións de 
competidor, beneficio, 
entrada e saída de 
empresas. 

Actividade  8, p. 98 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CSIE
E 

 

Bloque 4: La competencia monopolística 

 
Contidos 

Criterios 
de 
avaliación 

Estándares 
de 

aprendizaxe/ 
Temporalizaci

ón 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN DE CADA 

ESTÁNDAR/ 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

CC 

 
 

4.1. O 
funcioname 
nto dos 
mercados 
de 
competenci 
a 
monopolísti 
ca 

 
 

4.1. 
Explicar o 
funcionamento 
dos mercados 
de competencia 
monopolística a 
partir das súas 
características 
esenciais. 

 
4.1.1. 
Utiliza os 
elementos a 
través dos cales 
se caracterizan 
os mercados de 
competencia 
monopolística 
para explicar o 
funcionamento 
destes 
mercados. (1 
SESIÓN) 

1. Identifica a existencia de 
gran cantidade de 
produtores e
 a 
diferenciación de 
produto como trazos 
distintivos dos mercados 
de competencia 
monopolística. 

2. Explica o comportamento 
das empresas
 nos mercados 
de competencia 
monopolística, 
especialmente no 
relativo a imaxe de
 marca  e 
publicidade. 

Actividade  9, p. 100 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CSIE
E 

 

Bloque 5: O oligopolio 

 
Contidos 

Criterios 
de 
avaliación 

Estándares 
de 

aprendizaxe/ 
Temporalizaci

ón 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN DE CADA 

ESTÁNDAR/ 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

CC 

  5.1.1. 
Describe os 
trazos que 
distinguen aos 
oligopolios, e 
explica o 

1. Identifica a existencia de 
poucas empresas, a 
homoxeneidade do  
produto e a existencia de 
barreiras de entrada como 
elementos distintivos  dos  
mercados de 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CSIE
E 



 

 

 
 
 
 
5.1. O 
funcionamento 
dos oligopolios 

 
 
5.1. 
Identificar as 
características 
que definen 
aos mercados 
de oligopolio, 
establecendo a 
relación destas 
co 
funcionamento 
deste tipo de 
mercados e, 
especialmente, 
co fenómeno 
da colusión. 

funcionamento 
dos mesmos 
cando non ten 
lugar a 
colusión. (1 
SESIÓN) 

oligopolio. 
2. Describe as políticas de 

anticipación, as guerras 
de prezos e o liderado en 
prezos como opcións 
estratéxicas das 
empresas que compiten 
nun oligopolio. 

Actividade 11, p. 102 

 

5.1.2. 
Describe o tipo 
de acordos aos 
que adoitan 
chegar as 
empresas que 
deciden 
cooperaren 
mercados de 
oligopolio, 
explicando o 
comportamento 
e os incentivos 
das empresas 
baixo acordos 
de colusión. 
(1 SESIÓN) 

1. Define o concepto de cártel 
a partir da noción de 
colusión. 

2. Reflexiona razonadamente 
sobre os incentivos que 
teñen as empresas que 
operan en mercados de 
oligopolio para chegar a 
acordos de colusión e 
para rompelos. 

Exercicio 12, p. 102 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CSIE
E 

 

Bloque 6: O monopolio 

 
Contidos 

Criterios 
de 
avaliación 

Estándares 
de 

aprendizaxe/ 
Temporalizaci

ón 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN DE CADA 

ESTÁNDAR/ INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 

CC 

6.1. O 
funcionament
o do 
monopolio 

6.1. 
Explicar o 
funcionament 
o dos 
mercados de 
monopolio a 
partir das 
súas 
características 
esenciais. 

6.1.1. 
Utiliza os 
elementos a 
través  dos 
cales se 
caracterizan os 
mercados de 
monopolio 
para explicar o 
funcionamento 
destes 
mercados. 
(1 SESIÓN) 

1. Identifica determinados tipos 
de barreiras de entrada 
como elementos que 
orixinan a existencia de 
monopolios. 

2. Diferencia o monopolio 
natural e o monopolio legal. 

3. Explica o comportamento de 
mercado da empresa 
monopolista en función da 
elasticidade da demanda 
con respecto ao prezo. 

Actividades 13 y 14, p. 104 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CSIE
E 

 

 

Temporalización: 10 SESIONS LECTIVAS



 

OS FALLOS DO MERCADO. 
 

OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIA
S 6.1. Explicar as distintas causas que poden 

facer que falle o mercado. 

6.2. Explicar a inestabilidade cíclica e describir 
a capacidade estabilizadora das políticas 
macroeconómicas. 

6.3. Presentar o concepto de bens públicos, 
describindo o papel do sector público na 
súa provisión. 

6.4. Analizar as externalidades positivas e 
negativas na produción e no 
consumo. 

6.5. Presentar a contaminación como un fallo 
de mercado de consecuencias mundiais. 

6.6. Describir o papel das políticas públicas, e 
especialmente da política ambiental, fronte 
ás externalidades negativas. 

6.7. Evidenciar as implicacións da competencia 
imperfecta e describir o contido das políticas 
de defensa da competencia. 

6.8. Recoñecer a magnitude da desigualdade 
da renda, así como o sentido da política 
distributiva. 

Competencia matemática e 

competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía (Obxectivos 1, 2, 4, 5,  6 e 8) 

Competencia en comunicación 

lingüística (Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

e 8) 

Competencia  dixital 

(Obxectivos 2, 4 e 7) 

Competencia social e cidadá 

(Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 

8) 

A competencia en conciencia e 
expresións culturais 

(Obxectivos 1 e 5) 

Competencia para aprender a 

aprender (Obxectivos 1, 5 e 8) 

Iniciativa e espírito 

emprendedor (Obxectivos 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7 e 8) 

 

Bloque 1: As limitacións do mercado 

 
Contidos 

Criterios 
de 
avaliación 

Estándares 
de 

aprendizaxe/ 
Temporalizaci

ón 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN DE CADA 

ESTÁNDAR/ INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 

CC 

 
 
 

1.1. Os 
fallos do 
mercado 

 
 

1.1. 
Explicar o 
concepto de 
fallo de 
mercado. 

1.1.1. 
Caracteriza os 
fallos de mercado 
como situacións 
nas que o 
mecanismo de 
mercado produce 
resultados 
ineficientes. 
(1 SESIÓN) 

 
 
 

1. Identifica situaciones reales en 
las que se producen fallos de 
mercado. 

Actividade 1, p. 113 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CSIE
E 
CCE
C 

 

Bloque 2: A inestabilidade dos ciclos económicos 

 
Contidos 

Criterios 
de   

avaliació
n 

Estándares 
de 

aprendizaxe/ 
Temporalizaci

ón 

INDICADORES DE AVALIACIÓN / 
Tipo 

de actividade ou tarefa 

CC 



 

 

 

2.1. Os 
ciclos 
económi 
cos 

2.2. A 
intervenc 
ión do 
sector 
público: 
política 
macroec 
onómica 
(función 
estabiliza 
dora) 

 
 

2.1 
. Explicar 
o contido 
das 
políticas 
macroeco
n ómicas 
fronte á 
inestabilid 
ade cíclica 
da 
economía. 

2.1.1. Describe os 
ciclos económicos 
como alternancia entre 
fases expansivas e 
recesivas da 
economía. (1 SESIÓN) 

1. Caracteriza a inestabilidade 
cíclica como expresión das 
fluctuaciones da economía. 

2. Valora as consecuencias de que 
o Estado interveña ou non no 
caso dunha crise económica. 

Actividade 3, p. 115 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CCE
C 

 Recoñece o potencial 
estabilizador das 
políticas 
macroeconómicas 
fronte ás fluctuaciones 
da economía. 
(1/2 SESIÓN) 

 
 

1. Describe mecanismos concretos 
polos que o sector público, a 
través das políticas 
macroeconómicas, pode 
reactivar unha economía en 
crise. 

Actividade 4, p.115 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 

 

Bloque 3: A existencia de bens públicos 

 
Contido
s 

 
Criterios 
de 
avaliación 

 
Estándares de 

aprendizaxe/ 
Temporalización 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN DE CADA 

ESTÁNDAR/ 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

CC 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. 
Concepto 
de ben 
público 
3.2. A 
intervenci 
ón do 
sector 
público: 
subministr 
ación de 
bens 
públicos 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. 
Explicar o 
comportame 
nto do 
Estado na 
provisión de 
bens 
públicos 
atendendo 
ás 
característic 
as destes. 

3.1.1 Distingue os bens 
públicos de loe privados 
a través das 
peculiaridades no seu 
consumo. 
(1/2 SESIÓN) 

1. Diferenza entre ben 
excluible e non excluible, 
propondo exemplos de 
ambos. 

2. Diferenza entre ben 
rival e non rival, propondo 
exemplos de ambos. 

3. Aplica os conceptos de 
excluibilidad e rivalidade 
para identificar bens 
públicos. 
Actividade 5, p. 116 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CSIE
E 
CCE
C 

3.1.2. Identifica a 
necesidade de 
implicación do sector 
público na 
subministración de bens 
públicos, e distingue as 
diferentes formas de 
efectuala. 
(1/2 SESIÓN) 

1. Argumenta a necesidade de 
intervención do sector público 
na provisión de bens públicos 
sobre a tendencia do 
mercado a producir unha 
cantidade insuficiente dos 
mesmos. 

2. Diferenza entre a produción 
propia, a adquisición a 
empresas ou a subvención 
como mecanismos utilizados 
polo Estado para a 
subministración de bens 
públicos. 

Exercicio 6, p. 128 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CSIE
E 
CCE
C 



 

 
 

 

Bloque 4: As externalidades 

 
Contido
s 

Criterios 
de   

avaliació
n 

Estándares 
de 

aprendizaxe/ 
Temporalizaci

ón 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN DE CADA 

ESTÁNDAR/ INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 

CC 

 

 
4.1. 
Concept 
o de 
externali 
dad 
4.2. A 
intervenc 
ión do 
sector 
público: 
política 
ambient 
al 

4.1 
 Clasificar 
os 
diferentes 
tipos de 
externalida 
des e 
caracteriza 
r as 
políticas 
ambientais 
como 
actuacións 
fronte a 
externalida 
des 
negativas. 

4.1.1. Recoñece a 
importancia das 
externalidades nas 
actividades 
económicas de 
produción e consumo. 
(1 SESIÓN) 

 
1. Diferenza entre externalidad 

positiva e externalidad negativa. 
2. Diferenza entre externalidad na 

produción e externalidad no 
consumo. 

Actividades 7 e 8, p. 119 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CMCT 

4.1.1. Identifica as 
principais liñas de 
actuación do sector 
público en materia 
ambiental como 
políticas fronte a 
externalidades 
negativas. 
(1/2 SESIÓN) 

1. Describe as principais medidas 
tomadas polo sector público 
fronte á contaminación. 

2. Explica as reaccións posibles 
das empresas fronte ás 
políticas ambientais. 

3. Describe os compoñentes 
económico, social e ambiental 
do desenvolvemento 
sustentable. 

Actividades 9 e 10, p. 119 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CMCT 

 

Bloque 5: A competencia imperfecta 

 
Contidos 

Criterios 
de   

avaliació
n 

Estándares 
de 

aprendizaxe/ 
Temporalizaci

ón 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN DE CADA 

ESTÁNDAR/ INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 

CC 

 
 

 
5.1. 
Vantaxe
s da 
libre 
compete 
ncia 
5.2. A 
interven 
ción do 
sector 
público: 
defensa 
da libre 
compete 
ncia 

 
 
 
 

 
.5. 1. 
Describir e 
justificar 
as 
principais 
políticas 
de 
defensa 
da 
competen 
cia. 

5.1.1. 
Caracteriza os 
efectos negativos da 
competencia 
imperfecta como 
ausencia dos 
elementos positivos 
da competencia 
perfecta. 
(1 SESIÓN) 

 

 
1. Identifica  a  ausencia  de 

innovación, a escaseza  de 
competidores e o escaso 
acceso a bens ou servizos dun 
mercado como síntomas da 
falta de competencia no 
mesmo. 

Actividade 11, p. 120 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 

5.1.2. Describe a 
intervención do sector 
público, 
especialmente a 
través dela Comisión 
Nacional da 
Competencia, para 
defender a libre 
competencia. 
(1 SESIÓN) 

 

 
1. Recoñece as tarefas de 

instrución, arbitraxe,
 fomento
 da transparencia 
e elaboración de informes que 
desempeña a Comisión
 Nacional
 da 
Competencia. 

Actividade 12, p. 120 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 



 

 

Bloque 6: La distribución desigual de la renta  

 
Contidos 

Criterios de   
avaliación 

Estándares 
de 

aprendizaxe/ 
Temporalizac

ión 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN DE CADA 

ESTÁNDAR/ INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 

CC 

6.1. A 
desigual 
dade na 
distribuci 
ón da 
renda 

6.2. A 
interven 
ción do 
sector 
público: 
política 
macroe
c 
onómica 
(función 
redistrib 
uidora 
da 
renda) 

6.1 
Recoñecer a 
magnitude da 
desigualda de 
da renda, así 
como as 
políticas 
destinadas a 
reducila. 

6.1.1. Clasifica as 
diferentes políticas 
públicas con efectos 
redistributivos da 
renda. 
(1 SESIÓN) 

1. Identifica a distribución 
desigual da renda como 
resultado negativo do 
mecanismo de mercado. 

2. Describe as políticas 
macroeconómicas con 
maiores efectos sobre a 
distribución do ingreso. 

3. Explica os fundamentos do 
Estado de benestar, así 
como os seus instrumentos  
de política 
macroeconómica e as súas 
limitacións. 

Actividade 13, p. 122. Actividades 1-
4 do texto de apoio, p.123 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 

 

Temporalización: 8 SESIÓNS LECTIVAS 

 
INDICADORES ECONÓMICOS: A PRODUCIÓN. 

 

OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIA
S 7.1. Describir as variables críticas 

dunha economía. 

7.2. Comprender as variables que miden 
o crecemento económico. 

7.3. Comprender a importancia de que os 
indicadores macroeconómicos melloren. 

7.4. Definir o PIB e as súas características. 

7.5. Explicar os métodos de cálculo do PIB. 

7.6. Explicar os límites do PIB para medir o 
nivel de vida. 

7.7. Explicar os efectos da inflación no PIB. 

7.8. Calcular magnitudes derivadas do PIB 
encadradas no sistema de 
contabilidade nacional. 

Competencia matemática e 

competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía (Obxectivos 1,2, 4, 5, 6, 7 e 8) 

Competencia en comunicación 

lingüística 

(Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 

8) Competencia  dixital 

(Obxectivos 4, 5, 7 e 8) 

Competencia social e cidadá 

(Obxectivos 1, 3 e 6) 

A competencia en conciencia e 
expresións culturais 

(Obxectivos 1 e 6) 

Competencia para aprender a 

aprender (Obxectivos 3, 6 e 8) 

Iniciativa e espírito 

emprendedor (Obxectivos 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7 e 8) 



 

Bloque 2: A produción: o Produto Interior Bruto (PIB) 

 
Contidos 

Criterios 
de 
avaliación 

Estándares 
de 

aprendizaxe/ 
Temporalizaci

ón 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN DE CADA 

ESTÁNDAR/ INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 

CC 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. 
Característica
s do PIB 

2.2. Métodos 
para calcular 
o PIB 

2.3. Diferenz
a entre o PIB 
nominal e o 
real 
2.4. 
Limitacións do 
PIB 
2.5. A 
Contabilidade 
Nacional 

 
 
2.1. 
Describir as 
características 
do PIB con 
vistas a 
calcular o 
devandito 
indicador. 

2.1.1. 
Define o PIB 
como valor 
monetario de 
todos os bens 
e servizos 
finais 
producidos por 
un país nun 
período de 
tempo. 
(2 SESIÓNS) 

 
 

1. Describe o conxunto de elementos 
que se inclúen na definición do PIB, 
así como aqueles que quedan 
excluídos deste indicador 
. 
Exercicio 3, p. 148 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 

 
 
 
 
 
 
 

2.2. 
Calcular o PIB 
pola tripla vía 
do gasto, o 
valor engadido 
e a renda 

2.2.1. 
Calcula o PIB 
polo método do 
gasto en bens e 
servizos finais. 
(2 SESIÓNS) 

1. Concibe o PIB como suma 
dos diversos compoñentes da 
demanda agregada. 

2. Calcula o PIB polo método do 
gasto a partir de datos estatísticos. 
Exercicio 5, p. 148 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CMCT 

 

2.2.2. 
Calcula o PIB 
polo método do 
valor engadido. 
(1 SESIÓN) 

1. Concibe o PIB como suma 
dos valores engadidos das diversas 
ramas da economía. 

2. Calcula o PIB polo método do 
valor engadido a partir de datos 
simplificados 
. 
Exercicio 7, p. 148 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CMCT 

2.2.3. 
Calcula el PIB 
por el método de 
los ingresos o de 
la renta. 
(1 SESIÓN) 

1. Concibe o PIB como 
suma das diversas rendas 
pagas nunha economía. 

2. Calcula o PIB polo método da 
renda a partir de datos simplificados. 
Actividade 3, p. 141 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CMCT 

 
 
2.3. 
Describir as 
limitacións do 
PIB e utilizar 
outros 
indicadores 
que o 
complementan, 
entre eles os 
provenientes 
da 

2.3.1. 
Concibe as 
limitacións do 
PIB como 
consecuencia do 
modo en que se 
define e constrúe 
este indicador 
económico. 
 
(1 SESIÓN) 

1. Identifica elementos concretos 
da economía que non son medidos 
polo PIB, como a economía 
mergullada, as externalidades ou 
calidade dos bens producidos. 

2. Detecta a incapacidade do 
PIB e do PIB per cápita para dar 
conta da desigualdade na 
distribución da renda 
 
Actividade 6, p. 141 
 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 



 

Contabilidade 
Nacional. 

2.3.2. 
Coñece e calcula 
os indicadores 
máis importantes 
recollidos na 
Contabilidade 

1. Define e interpreta en termos 
económicos os indicadores de 
Produto Nacional Bruto, Renda 
Nacional e Renda Persoal 
Dispoñible. 

2. Calcula o Produto Nacional 
Bruto, Renda Nacional e Renda 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CMCT 

  Nacional. 
(1 
SESIÓN) 

Persoal Dispoñible a partir de datos 
simplificados. 
Exercicio 17, p. 148 

 

 

Temporalización: 10 SESIÓNS LECTIVAS 

 
INDICADORES ECONÓMICOS: EMPREGO E PREZOS. 

 

OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIA
S 8. INDICADORES ECONÓMICOS: 

EMPREGO E PREZOS. 

8.1. Comprender a importancia do desemprego 
como un dos problemas económicos máis 
importantes. 

8.2. Definir a política de emprego polo seu 
obxectivo de combater o 
desemprego. 

8.3. Coñecer, calcular e interpretar os 
indicadores básicos de emprego. 

8.4. Coñecer e utilizar as estatísticas de emprego. 

8.5. Clasificar os diversos tipos de desemprego 
e determinar as políticas de emprego 
relacionadas con eles. 

8.6. Comprender a importancia da inflación como 
problema económico. 

8.7. Explicar as causas e consecuencias 
da inflación. 

8.8. Coñecer, calcular e interpretar o IPC. 

8.9. Explicar en termos xerais as forzas 
que inflúen na economía dun país 

. 

Competencia matemática e 

competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía (Obxectivos 3, 2,  4, 8 e 9) 

Competencia en comunicación 

lingüística (Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 e 9) 

Competencia dixital 

(Obxectivos 1, 3, 4, 6 e 8) 

Competencia social e 

cidadá (Obxectivos 1, 2, 6, 

7 e 9) 

A competencia en conciencia e 
expresións culturais 

(Obxectivos 1 e 9) 

Competencia para aprender a 

aprender (Obxectivos 1, 3, 4, e 9) 

Iniciativa e espírito emprendedor 

(Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bloque 1: A política de emprego 

 

 
Contidos 

 
Criterios 
de 
avaliación 

 
Estándares 

de 
aprendizaxe/ 
Temporalizaci

ón 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN DE 
CADA ESTÁNDAR/ 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

CC 

1.1. 
Característi
c as da 
poboación 
1.2. 
Estatísticas 
de emprego 
1.3. Clases 
de 
desemprego 

 

.1.1. 
Construír 
indicadores de 
emprego a partir 
dos datos de 
actividade, 
emprego e paro. 

 
 

 
1.1.1. Constrúe 
indicadores de 
emprego a partir de 
fontes estatísticas 
oficiais. 

1. Diferenza entre 
poboación total, poboación 
activa e poboación 
desempregada. 

2. Calcula taxas de 
actividade, de paro e de 
ocupación a partir de datos 
estatísticos. 

3. Coñece e é 
capaz de consultar a 
Enquisa de 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CMCT 

   Poboación Activa, o 
rexistro de afiliación á 
Seguridade e as series 
estatísticas do SEPE. 

Actividade 3, p. 156 

 

1.2. 
Analizar o 
fenómeno do 
desemprego 
segundo as 
súas orixes 
diversas e 
describir as 
principais 
medidas de 
política de 
emprego. 

 
 
 

 
1.2.1. Explica as clases 
de desemprego e os 
seus efectos sobre a 
economía, así como as 
políticas de emprego. 

1.Diferenza entre 
desemprego cíclico, 
estacional, estrutural. 
2.Explica os efectos 
do desemprego 
nunha economía. 
3.Describe as principais 
políticas de emprego en 
función das clases de 
desemprego que buscan 
reducir. 
Actividades 2 e 4, p. 156 

CCL 
CAA 
CS
C 

 

Bloque 2: O nivel medio de prezos: a inflación 

 
Contido
s 

 
Criterios 
de 
avaliación 

 
Estándares de 

aprendizaxe/ 
Temporalización 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN DE 
CADA ESTÁNDAR/ 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

CC 

 
 
 

 
2.1. 
Causas da 
inflación 
2.2. 

 
 
 
 
 
 
 

 
2.1.1. Analiza unha 
situación de inflación 
establecendo as súas 
causas. 
(2 SESIÓNS) 

1. Describe a 
inflación de demanda e 
diferencia as súas 
causas. 

2. Describe a inflación 
de custos e diferencia as 
súas causas. 
Actividade 7, p. 163 

CCL 
CAA 
CS
C 



 

Consecuen 
cias da 
inflación 
2.3. 
Medición 
da inflación 
2.4. Outros 
tipos de 
inflación 
2.5. 
Limitacións 
do IPC 

2.1. 
Definir a noción 
de inflación, 
establecer as 
súas causas e 
prever as súas 
consecuencias. 

 
 
 

 
2.1.2. Explica as 
consecuencias da 
inflación en termos de 
grupos prexudicados e 
grupos beneficiados por 
ela. 
(2 SESIÓNS) 

1. Explica por que os 
traballadores, pensionistas, 
aforradores e empresas 
exportadoras son os 
principais colectivos 
prexudicados por 
situacións de inflación. 

2. Explica como os 
procesos inflacionarios 
benefician aos debedores 
en xeral. 

3. Valora os efectos 
globais da inflación en 
termos dunha maior 
incerteza. 
Actividade 6, p. 163 
 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. 
Calcular e 
interpretar 
indicadores de 
inflación a partir 
do IPC, 
valorando as 
limitacións deste 
indicador. 

 
 

 
2.2.1. Describe o IPC e a 
súa composición, e 
calcula taxas de inflación 
a partir de series 
estatísticas deste 
indicador. 
(2 SESIÓNS) 

1. Describe o IPC 
como indicador do nivel 
xeral de prezos composto 
a partir dunha cesta da 
compra. 

2. Constrúe un 
índice de prezos ao 
consumo simplificado a 
partir de datos de 
prezos e consumos. 

3. Calcula taxas de 
inflación a partir de series 
de datos do IPC. 
Exercicio 11, p. 170 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CMCT 

 
 

 
2.2.2. Describe e utiliza 
indicadores de prezos 
complementarios do IPC 
como medio para 
liquidar as limitacións 
deste. 
(2 SESIÓNS) 

1. Describe o IPC 
harmonizado como 
estándar para 
comparacións 
internacionais de niveis de 
prezos. 

2. Explica a inflación 
subxacente como 
indicador da evolución dos 
prezos a longo prazo. 

3. Identifica as 
principais limitacións do 
IPC como índice de 
prezos. 
Exercicio 5, p. 163 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

Bloque 3: La realidad económica de un país 

 
Contidos 

Criterios 
de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe/ 

Temporalización 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN DE CADA 

ESTÁNDAR/ 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

CC 

 

 
3.1. 
Perturbació
ns externas, 
forzas 
internas do 
mercado e 
intervención 
do sector 
público 

 

3.1. 
Describir a 
relación entre as 
forzas que 
inflúen na 
economía e os 
obxectivos e 
resultados das 
políticas 
públicas. 

3.1.1. 
Establece a relación 
multicausal entre a 
realidade económica 
dun país, as súas 
variables críticas e os 
obxectivos en materia de 
política 
macroeconómica. (2 
SESIÓNS) 

1. Identifica as 
perturbacións externas, as 
forzas internas do mercado e 
a intervención do sector 
público como as principais 
forzas que inflúen na 
realidade económica dun 
país. 

2. Describe a 
causalidade entre as forzas 
que inflúen na economía, as 
variables críticas e a 
definición dos obxectivos ou 
a concreción dos resultados 
da política macroeconómica. 
Actividades 9 e 10, p. 164 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 

 

Temporalización: 10 SESIÓNS LECTIVAS 
 

AS FORZAS INTERNAS DO MERCADO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

9.1. Describir os factores que condicionan o 
consumo e o aforro. 

9.2. Definir, calcular e interpretar a propensión 
marxinal ao consumo e ao aforro. 

9.3. Describir as clases de investimento 
empresarial que existen e explicar os factores 
que condicionan dita variable 
macroeconómica. 

9.4. Explicar, calcular e interpretar o multiplicador 
do investimento. 

9.5. Definir e representar a demanda e oferta 
agregadas. 

9.6. Explicar o equilibrio macroeconómico e as 
consecuencias dos seus cambios. 

Competencia matemática e competencias 

básicas en ciencia e tecnoloxía (Obxectivos 

1, 2, 3,  4, 5 e 6) 

Competencia en comunicación lingüística 

(Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5 e 6) 

Competencia dixital 

(Obxectivos 2, 4, 5 e 6) 

Competencia social e cidadá 

(Obxectivos 1 e 3) 

A competencia en conciencia e expresións 
culturais 

(Obxectivos 1 e 3) 

Competencia para aprender a aprender 

(Obxectivos 1, 3 e 6) 

Iniciativa e espírito emprendedor 

(Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5 e 6) 

  



 

Bloque 1: A economía no seu conxunto 

 
 

Contidos 

 
 

Criterios de avaliación 

 

Estándares de 
aprendizaxe/ 
Temporalizació
n 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN DE 
CADA ESTÁNDAR/ 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

CC 

 
 
 
 
 
1.1. A 
demanda 
agregada e 
o PIB 

 
 
 
 
 
1.1. Interpretar a oferta e 
demanda agregadas 
como forzas internas de 
mercado. 

 
 
 
 
 
Est.LLE.1.1.1. 
Interpreta a demanda 
agregada a través do 
PIB como forza interna 
do mercado. 
(2 SESIÓNS) 

1. Diferenza entre 
a oferta dun mercado 
concreto e a oferta 
agregada. 

2. Diferenza entre 
a demanda dun 
mercado concreto e a 
demanda agregada. 

3. Concibe o PIB 
como indicador do 
nivel de demanda 
agregada. 

Actividade 1, p. 174 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 

 

 

Bloque 2: O consumo e o aforro privados 

 
Contidos 

 
Criterios 
de 
avaliación 

Estándares 
de 

aprendizaxe/ 
Temporalizaci

ón 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN DE 
CADA ESTÁNDAR/ 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

CC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. Factore
s que 
condicionan 
o consumo 

2.2. O aforro 
2.3. 
Propensión 
marxinal a 
consumir e 
aforrar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. 
Identifica os 
factores que 
ondicionan o 
consumo e o aforro, 
e utiliza indicadores 
económicos para 
medir ambas as 
magnitudes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.1. 
Establece a 
relación entre a 
renda dispoñible, 
consumo e aforro. 
(3 SESIÓNS) 

1. Diferenza entre 
consumo duradeiro e 
consumo non duradeiro. 

2. Describe a renda 
dispoñible, a renda 
permanente, a hipótese do 
ciclo vital e o efecto riqueza 
como factores 
condicionantes das decisións 
de consumo. 

3. Identifica o consumo e 
o investimento como 
macromagnitudes que 
recollen o volume da renda 
dispoñible. 

4. Diferenza entre 
aforro e investimento. 

5. Identifica o aforro das 
familias, o superávit público e 
os beneficios das empresas 
como fontes do aforro da 
economía. 

6. Explica, calcula e 
interpreta a propensión 
marxinal a consumir e a 
aforrar. 
Actividade 4, p. 178 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CMCT 

 
 



 

 

Bloque 3: O investimento empresarial 

 
Contidos 

Criterios 
de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe/ 

Temporalización 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN DE CADA 

ESTÁNDAR/ 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

C

C 

 
 
 

3.1. Clases 
de 
investimento 

3.2. Factore
s que 
condicionan 
o 
investimento 

3.3. O efecto 
multiplicador 
do 
investimento 

 
 
 
3.1. 
Explicar o os 
determinantes 
do 
investimento 
empresarial e 
determinar a 
capacidade 
desta para 
influír na 
economía. 

3.1.1. 
Describe o investimento 
en relación cos bens de 
capital e explica as 
funcións que cumpre na 
economía. 
 
(2 SESIÓNS) 

1. Interpreta o 
investimento como 
adquisición de bens de 
capital. 

2. Explica as funcións do 
investimento no conxunto da 
economía. 

3. Diferenza entre 
investimento en planta e 
equipo, construción e 
variación de existencias. 
Actividades 7 e 8, p. 182 

CCL 
CD 
CAA 
CS
C 
CSI
EE 

3.1.2. 
Describe as causas do 
investimento e analiza 
cuantitativamente a súa 
influencia sobre a 
economía. 

(3 SESIÓNS) 

1. Identifica os ingresos 
asociados ao ciclo, os custos, 
a capacidade produtiva 
utilizada e as expectativas 
futuras como factores 
relevantes en calquera 
investimento. 

2. Explica, calcula e 
interpreta o efecto multiplicador 
do investimento a partir de 
datos simplificados. Actividades 
9 e 10, p. 182 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CMCT 

 

Temporalización: 10 SESIÓNS LECTIVAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AS POLÍTICAS MACROECONÓMICAS: A POLÍTICA FISCAL. 

OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIA
S 10.1. Coñecer os obxectivos e criterios da 

política macroeconómica. 

10.2. Describir as variables sobre as que actúa 
a política macroeconómica. 

10.2. Relacionar as funcións do Estado cos 
diversos tipos de política 
macroeconómica. 

10.3. Definir a política fiscal e describir os tipos 
de políticas fiscais discrecionales, así 
como os estabilizadores automáticos máis 
importantes. 

10.4. Explicar os efectos da política fiscal sobre 
a economía. 

10.5. Interpretar os Orzamentos Xerais do 
Estado como documento e como 
instrumento de política fiscal. 

10.6. Clasificar os distintos ingresos e gastos 
que compoñen os Orzamentos Xerais do 
Estado. 

10.7. Calcular e interpretar o saldo orzamentario, 
explicando a aparición de déficit e as 
opcións para financialo. 

Competencia matemática e 

competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía (Obxectivos 1, 3,  4, 5, 6 e 7) 

Competencia en comunicación 

lingüística (Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 

7) 

Competencia dixital 

(Obxectivos 1, 5, 6 e 7) 

Competencia social e 

cidadá (Obxectivos 1, 2, 5, 

6 e 7) 

A competencia en conciencia e 
expresións culturais 

(Obxectivos 1 e 7) 

Competencia para aprender a 

aprender (Obxectivos 2, 5 e 7) 

Iniciativa e espírito 

emprendedor (Obxectivos 1, 2, 

3, 4, 5, 6 e 7) 

 

Bloque 1: Las políticas macroeconómicas 

 
CONTENIDO 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe/ 

Temporalización 

GRAO MÍNIMO 
DE 

CONSECUCIÓN 
DE CADA 

ESTÁNDAR/ 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 

CC 

 

1.1. Obxectivo
s ou fins 
 
 
 

1.2.  Tipos de 
política 
macroeconómi
ca 

 
 
 
 
 
 

1.3. Criterios 
de política 
macroeconó

 
 
 
1.1. 
Establecer a relación 
entre as variables e 
indicadores sobre os que 
actúa o 

sector público e os 
obxectivos e resultados 
das políticas 
macroeconómicas. 

 

 

1.1.1. 
Describe os 
obxectivos e 
criterios das 
políticas 
macroeconómicas 
en termos 

medibles por 
indicadores 
macroeconómicos. (1 
SESIÓN) 

1.Identifica o 
crecemento, o pleno 
emprego e a 
estabilidade de 
prezos como 
principais obxectivos 
da política 
macroeconómica. 

2.Identifica a 
sustentabilidade e a 
equidade como 
criterios que 
condicionan a 
concreción das 
políticas 
macroeconómicas. 

Actividade 1, p. 195 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 



 

mica 
 

 
 

 
1.2. 
Relacionar as distintas 
políticas 
macroeconómicas cos 
seus respectivos 
obxectivos e as súas 
variables económicas de 
actuación. 

 
1.2.1. 
Relaciona cada 
política 
macroeconómica co 
obxectivo ou 
función que 
persegue e cos 
indicadores 
mediante os cales 
concreta os seus 
obxectivos e valora 
os seus resultados. 
(1 SESIÓN) 

1.Describe as 
variables 
económicas de 
actuación das 
políticas fiscal, 
monetaria, exterior e 
de rendas. 
2.Relaciona 
funciónelas 
provedora, 
reguladora, 
estabilizadora, 
redistributiva e fiscal 
do Estado cos 
obxectivos da 
política económica. 
Actividade 2, p. 195 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 

 

 
 

Bloque 2: A política fiscal 

 
Contidos 

Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe/ 

Temporalización 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN DE CADA 

ESTÁNDAR/ 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

CC 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. Tipos 
de política 
fiscal 

 
 
 
 
 
2.1. 
Clasificar as 
diversas 
medidas de 
política fiscal e 
determinar os 
seus efectos 
sobre a 
economía. 

 
 
 

 
2.1.1. 
Describe os efectos 
de cada un dos 
instrumentos da 
política fiscal sobre a 
produción, o emprego 
e o nivel xeral de 
prezos. (1 SESIÓN) 

1. Define a política fiscal 
como actuación intencionada 
do sector público sobre o seu 
propia estrutura ingresos e 
gastos para influír na economía. 

2. Identifica os programas 
de obras públicas, os plans de 
emprego, as transferencias e a 
modificación de tipos 
impositivos como os principais 
instrumentos de política fiscal 
discrecional. 

3. Identifica os impostos 
proporcionais e progresivos, 
así como as cotizacións á 
Seguridade Social e as 
prestacións por desemprego, 
como principais 
estabilizadores automáticos. 

4. Explica os efectos dunha 
política 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CMCT 

   fiscal expansiva ou restritiva 
sobre lle produción, o emprego e 
os prezos, a través da influencia 
da política fiscal na renda 
dispoñible e a demanda 
agregada. 
Actividades 3 e 4, p. 197 

 

 

 
 



 

 

Bloque 3: Os Orzamentos Xerais do Estado 

 
Contidos 

Criterios 
de 
avaluació
n 

Estándares 
de 

aprendizaxe/ 
Temporalizaci

ón 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 
DE CADA ESTÁNDAR/ 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

CC 

 
 
 
 

3.1. Os 
ingreso
s 
públicos 
 

3.2. Os 
gastos 
públicos 
 

3.3. O saldo 
orzamentario 

 
 
 
 
 

 
3.1. 
Calcular e 
interpretar o 
saldo 
orzamentario, 
explicando a 
aparición de 
déficit e as 
opcións para 
financialo. 

 
 

 
3.1.1. 
Interpreta os 
Orzamentos 
Xerais do 
Estado, 
identificando as 
súas partidas 
principais de 
ingresos e 
gastos. 
(1 SESIÓN) 

1.Explica os Orzamentos Xerais do 
Estado como documento que ordena os 
ingresos a súa orixe e os gastos 
segundo o seu destino. 
2Identifica os tributos e as cotizacións 
sociais como principais fontes de 
ingresos do Estado en España. 

3. Coñece outros tipos de 
ingresos do Estado, como os 
patrimoniais ou o alleamento de 
investimentos. 

4. Diferenza entre gastos correntes, 
gastos de investimento, transferencias 
e subvencións. 

5. Identifica o lugar do gasto 
público na demanda agregada. 
 
Actividades 5 e 6, p. 202 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 

3.1.2. 
Describe unha 
situación de 
déficit público, 
identificando a 
súa natureza e 
as posibles 
opcións de 
política 
macroeconómica 
para reducilo. 
(1 SESIÓN) 

1. Interpreta o saldo orzamentario 
como diferencia entre os ingresos e os 
gastos do Estado nun período 
determinado. 

2. Explica a diferenza entre déficit 
cíclico e déficit estrutural 

3. Identifica a emisión de débeda, 
a subida de impostos e o aumento 
do diñeiro en circulación como 
opcións a curto prazo para financiar 
o déficit público. 
Actividade 8, p. 202 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CMCT 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

Bloque 4: A demanda e a oferta agregadas 

 
Contidos 

 
Criterios 
de 
avaliación 

Estándares 
de 

aprendizaxe/ 
Temporalizaci

ón 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN DE CADA 

ESTÁNDAR/ INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 

CC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1. A curva 
da 
demanda 
agregada 

4.2. A oferta 
agregada e 
a súa curva 

4.3. O 
equilibrio 
macroeconó 
mico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.1. 
Explicar 
analítica e 
gráficament 
e o 
equilibrio 
macroeconó 
mico como 
interacción 
da oferta e 
a demanda 
agregadas. 

4.1. 
Explicar analítica 
e gráficamente o 
equilibrio 
macroeconómico 
como interacción 
da oferta e a 
demanda 
agregadas. 
(1 SESIÓN) 

1. Identifica o nivel medio de prezos, 
a cantidade de diñeiro na economía, o 
nivel de renda e os impostos como 
factores que condicionan a función da 
demanda agregada. 

2. Explica, representa 
gráficamente e interpreta en termos 
económicos a función da demanda 
agregada. 
Actividade 11, p. 184 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CMCT 

Est.LLE.4.1.2. 
Describe, 
representa e 
interpreta a 
función da oferta 
agregada, 
describindo 
gráficamente os 
efectos dos 
cambios nos 
seus factores 
determinantes.  
 
(1 SESIÓN) 

 

 

1. Identifica o nivel medio de 
prezos, os custos de produción e as 
expectativas empresariais como 
factores que condicionan a función da 
oferta agregada. 

2. Explica, representa 
gráficamente e interpreta en termos 
económicos a función da oferta 
agregada. 
Actividade 11, p. 184 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CMCT 

 
 
4.1.2. 
Explica 
analiticamente o 
equilibrio 
macroeconómico 
e describe as 
súas 
características. 
(1 SESIÓN) 

1. Describe o equilibrio 
macroeconómico como resultado da 
interacción das forzas internas do 
mercado, as políticas macroeconómicas 
e as perturbacións externas ao 
mercado. 

2. Interpreta gráficamente o 
equilibrio de mercado como intersección 
entre as curvas da oferta e a demanda 
agregadas. 3.Determina a existencia de 
recursos ociosos e o carácter temporal 
como peculiaridades do equilibrio 
macroeconómico. 
Actividade 12, p. 184 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CMCT 

 

Temporalización: 8 SESIÓN LECTIVAS



 

 

O DIÑEIRO, OS BANCOS E A POLÍTICA MONETARIA. 
 

OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIA
S 11.1. Explicar a natureza do diñeiro e a 

súa función na economía. 

11.2. Explicar os determinantes da demanda de 
diñeiro e do tipo de interese como prezo do 
diñeiro. 

11.3. Describir os agregados monetarios que 
se utilizan para analizar a oferta 
monetaria. 

11.4. Explicar o proceso de creación de 
diñeiro bancario. 

11.5. Explicar a natureza da política monetaria 
e as variables sobre as que actúa. 

11.6. Explicar o impacto da política monetaria no 
nivel de vida das persoas. 

Competencia matemática e 

competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía (Obxectivos  1, 3, 4 e 6) 

Competencia en comunicación 

lingüística (Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5 e 6) 

Competencia dixital 

(Obxectivos 1, 2, e 6) 

Competencia social e 

cidadá (Obxectivos 1, 2, 5 

e 6) 

A competencia en conciencia e 
expresións culturais 

(Obxectivos 1 e 6) 

Competencia para aprender a 

aprender (Obxectivos 1, 4 e 6) 

Iniciativa e espírito 

emprendedor (Obxectivos 1, 2, 

3, 4, 5 e 6) 

 

Bloque 1: Que é o diñeiro? 

 
 

Contidos 

 
 

Criterios de avaliación 

 
Estándares de 

aprendizaxe/ 
Temporalización 

GRAO MÍNIMO 
DE 

CONSECUCIÓN 
DE CADA 

ESTÁNDAR/ 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 

CC 

 
 

 
1.1. 
Funcións 
do diñeiro 

1.2. A 
demanda 
de diñeiro 

1.3. O 
prezo do 
diñeiro 

1.4. Clase
s de 
diñeiro 
fiduciario 

1.5. O 
diñeiro no 
conxunto da 
economía 

 
 
 
 
 
 
 Explicar a natureza do 
diñeiro e a súa función na 
economía 

 
 
 
 
 Describe a natureza do 
diñeiro fiduciario a 
través das funcións que 
cumpre na sociedade. 
(2 SESIÓNS) 

1. Define el 
dinero como 
medio de pago. 

2. Diferencia 
dinero mercancía 
y dinero fiduciario. 

3. Explica las 
tres funciones 
básicas del dinero: 
medio de cambio, 
depósito de valor y 
unidad de cuenta 
común. 

Actividade 1, p. 214 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 

1.2. Explicar os 
determinantes da 
demanda de diñeiro e do 
tipo de interese 
entendido como prezo 
do diñeiro. 

1.2.1. Describe os 
determinantes da 
demanda de diñeiro e do 
tipo de interese, así 
como os agregados 
monetarios. (3 
SESIÓNS) 

1 .Identifica o nivel 
de prezos, a renda, 
o prezo do diñeiro e 
o risco como 
factores que 
condicionan a 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CMCT 



 

 

   demanda de 
diñeiro. 
2. Define o tipo de 
interese como 
prezo do diñeiro, 
relacionándoo coa 
noción de custo de 
oportunidade. 
3 .Identifica o risco, 
a liquidez e a 
duración da 
operación como 
determinantes do 
tipo de interese dun 
préstamo. 

4. Diferenza 
entre diñeiro 
legal e diñeiro 
bancario. 

5. Coñece os 
agregados 
monetarios M1, 
M2, M3 e ALP. 

 
Actividades 2 e 4, p. 
214. 

 

 

Bloque 2: Os bancos e a creación de diñeiro bancario 

 
Contidos 

 
Criterios 
de 
avaliación 

Estándares 
de 

aprendizaxe/ 
Temporalizaci

ón 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN DE 
CADA ESTÁNDAR/ 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

CC 

 
 
 
 
 

2.1. Os 
bancos de 
reservas 
fraccionaria
s 

2.2. A 
creación 
de diñeiro 
bancario 

 
 
 
 

 
2.1. 
Explicar a 
orixe do 
diñeiro 
bancario e o 
proceso de 
creación do 
mesmo. 

 
 
 
 

 
2.1.1. 
Describe o proceso 
de creación de 
diñeiro bancario a 
partir do coeficiente 
de caixa. 
(2 SESIÓNS) 

1. Define a actividade 
bancaria como 
captación de diñeiro 
para financiar aos 
axentes económicos. 

2. Coñece as nocións de 
reserva fraccionaria e 
coeficiente legal de caixa, 
e relaciónaas coa creación 
de diñeiro bancario. 

3. Explica, calcula e 
interpreta o multiplicador 
do diñeiro bancario como 
panca do incremento do 
diñeiro legal dentro do 
sistema bancario. 

4. Explica mediante un 
exemplo numérico 
sinxelo 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CMCT 



 

 

   o proceso de creación 
de diñeiro bancario. 
Actividades 5 e 6, p. 217 

 

 

Bloque 3: A política monetaria 

 
 

Contidos 

 
Criterios 
de 
avaliación 

 
Estándares 

de 
aprendizaxe/ 
Temporalizaci

ón 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN DE CADA 

ESTÁNDAR/ 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

C 

 
 
 
 
 
 

3.1. A política 
monetaria 
única 

3.2. Tipos 
de política 
monetaria 

 
 
 
 
 
 
 

 
.3.1. 
Explicar a 
natureza da 
política 
monetaria e os 
efectos que 
produce na 
economía. 

 
 
 
 

 
3.1.1. 
Describe os 
obxectivos da 
política monetaria, 
os seus 
instrumentos e o 
dobre sentido que 
esta pode asumir, 
explicando os 
seus efectos nos 
indicadores 
macroeconómicos 
clave. 
(3 SESIÓNS) 

1. Concibe a política monetaria 
como conxunto de medidas 
adoptadas por unha autoridade 
monetaria a través da cantidade 
de diñeiro na economía e o tipo 
de interese. 

2. Identifica a estabilidade de 
prezos como obxectivo 
principal da política monetaria 
única. 

3. Identifica o mecanismo de 
reservas mínimas, as 
operacións de mercado aberto e 
as facilidades permanentes 
como instrumentos da política 
monetaria única común. 

4. Diferenza entre unha 
política monetaria expansiva 
e outra contractiva. 

5. Explica os efectos dunha 
política monetaria expansiva ou 
contractiva sobre a 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CMC
T 

   produción, o emprego e o nivel 
xeral de prezos 

 
Actividades 9 e 10, 
p. 222 

 

 

 

Temporalización: 10 SESIÓNS LECTIVAS 
 

 

 

 

 



 

O SISTEMA FINANCEIRO ESPAÑOL. A BOLSA. 
 

OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIA
S 12.1 Coñecer e explicar a función do sistema 

financeiro. 

12.2. Coñecer e explicar a función dos 
intermediarios financeiros bancarios. 

12.3. Coñecer e explicar as funcións 
concretas dos principais intermediarios 
financeiros non bancarios. 

12.4. Explicar a estrutura e o funcionamento 
da Bolsa de valores. 

12.5. Enumerar os principais índices 
bolsistas españois e mundiais. 

12.6. Explicar as razóns das variacións das 
cotizacións bolsistas e a súa incidencia 
na vida das familias. 

12.7. Relacionar os mercados financeiros 
coas diferentes opcións de 
financiamento das empresas. 

Competencia matemática e 

competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía (Obxectivos 1,  5, 6 e 7) 

Competencia en comunicación 

lingüística (Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 

7) 

Competencia dixital 

(Obxectivos 2, 3, 5 e 6) 

Competencia social e cidadá 

(Obxectivos 1, 6 e 7) 

Competencia artística e 

cultural (Obxectivos 1 e 6) 

Competencia para aprender a 

aprender (Obxectivos 4, 5 e 6) 

Iniciativa e espírito 

emprendedor (Obxectivos 1, 2, 

3, 4, 5, 6 e 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bloque 1: O sistema financeiro 

 
 

Contidos 

 

Criterios 
de 
avaliación 

 

Estándares de 
aprendizaxe/ 
Temporalización 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

DE CADA 
ESTÁNDAR/ 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 

CC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.1. A función 
económica 
do sistema 
financeiro 

1.2. Estrutura 
do sistema 
financeiro 
español 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1. 
Describir a función 
económica e a 
estrutura do 
sistema financeiro 
español. 

 
 

 
1.1.1. Describe a función do 
sistema financeiro na 
economía e caracteriza os 
produtos financeiros como 
instrumentos para o 
cumprimento da devandita 
función. 
 
 
(1 SESIÓN) 

1 .Caracteriza a 
intermediación entre 
aforradores e 
investidores como 
función básica do 
sistema financeiro. 
2. Identificar liquidez, 
risco e rendibilidade 
como factores 
diferenciadores dos 
produtos financeiros 
entre sí. 

Actividade 1, p. 232 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CMCT 
CCEC 

 
 
 
 
 
1.2.1. Describe a estrutura 
xeral do sistema financeiro 
español. 
(1 SESIÓN) 

1. Diferenza 
entre 
intermediarios 
bancarios e non 
bancarios. 

2. Identifica a posición 
central do Banco de 
España no conxunto 
do sistema financeiro, 
como entidade 
reguladora e 
supervisora do 
mesmo. 
Actividade  2, p. 232. 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CSIE
E 

 

Bloque 2: Os intermediarios financeiros bancarios 

 
Contidos 

Criterios 
de 
avaliación 

Estándares 
de 

aprendizaxe/ 
Temporalizaci

ón 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN DE CADA 

ESTÁNDAR/ 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

CC 

2.1. O 
Banco de 
España e o 
Sistema 
Europeo de 
Bancos 
Centrais 

2.2. Banc
a privada 

2.3. Caixas 
de aforro 
2.4. 
Cooperativa
s de crédito 

 

 
.2.1. 
Describir os 
tipos de 
intermediarios 
bancarios que 
existen no 
sistema 
financeiro 
español. 

 

 
2.1.1. 
Compara a natureza 
e funcións do Banco 
de España e dos 
diversos tipos de 
banca que operan 
no sistema 
financeiro español. 
(1 SESIÓN) 

 

1. Describe as funcións 
concretas do Banco de España 
como banco central nacional e 
como membro do Eurosistema. 

2. Explica as diferenzas que 
existen entre a banca comercial, 
as caixas de aforros e as 
cooperativas de crédito en 
canto á súa natureza e á súa 
forma de operar no sistema 
financeiro. Actividades 4 e 5, p. 
234 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 



 

 

Bloque 3: Os intermediarios financeiros non bancarios: a bolsa 

 
Contido
s 

Criterios 
de 
avaliación 

Estándares 
de 

aprendizaxe/ 
Temporalizaci

ón 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN DE CADA 

ESTÁNDAR/ 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

CC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.1. A Bolsa 
de valores 
e os 
indicadores 
bolsistas 

3.2. O 
mercado 
de renda 
variable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crit.LLE.3.1. 
Describir a 
Bolsa de 
valores e 
explicar o 
funcionamento 
deste 
mercado. 

 
 
 
 

 
Est.LLE.3.1.1. Explica 
a estrutura e 
funcionamento da 
Bolsa de valores 
española. 
(1 SESIÓN) 

1. Caracteriza as bolsas de 
valores como asociacións civís 
de servizo ao público. 

2. Diferencia os mercados 
de débeda pública, de renda 
variable, de renda fixa e de 
derivados. 

3. Explica de maneira sinxela 
as funcións das bolsas de 
valores que resumen o seu 
comportamento habitual. 

4. Describe a xerarquía de 
institucións que constitúen a 
organización da Bolsa de 
valores española. 
Actividade 7, p. 238 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CMCT 
CSIE
E 

 
 
Est.LLE.3.1.2. 
Describe e compara 
diversos índices 
bolsistas, estudado a 
súa evolución no 
tempo. (1 SESIÓN) 

1. Describe os índices 
bolsistas como indicadores 
sintéticos da evolución dos 
mercados financeiros. 

2. Compara os índices Ibex-35, 
Dow Jones, Euro STOXX e 
Nasdaq- 100. 

3. Interpreta gráficos que recolle 
a evolución de índices bolsistas. 
Exercicio 17, p. 248 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CMCT 

 

Est.LLE.3.1.3. 
Describe as 
características e o 
funcionamento do 
mercado bolsista de 
enda variable. 
(1 SESIÓN) 

1. Diferenza entre 
mercado primario ou de 
emisión e mercado 
secundario ou de 
negociación. 

2. Describe o mercado Continuo 
ou SIBE como sistema que 
permite a negociación de 
valores bolsistas en tempo real. 
Actividade 8, p. 238 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 

 

Bloque 4: Financiamento das empresas 

 
Contidos 

 
Criterios 
de 
avaliación 

Estándares 
de 

aprendizaxe/ 
Temporalizaci

ón 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN DE CADA 

ESTÁNDAR/ INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 

CC 

4.1. Fontes 
de 
financiamen 

Crit.LLE.4.1. 
Comparar a 
natureza das 

Est.LLE.4.1.1. 
Describe as 
diversas fontes de 

1. Diferenza entre fontes de 
financiamento interno e externo. 

2. Identifica as achegas dos socios 
e 

CCL 
CD 
CAA 



 

 

to das 
empresa
s 

diversas 
fontes de 
financiamento 
das empresas. 

financiamento das 
empresas, 
ordenándoas e 
comparándoas pola 
súa natureza. 
(2 SESIÓNS) 

as reservas como opcións de 
autofinanciación das empresas. 

3. Diferenza entre o crédito 
comercial e o resto de formas 
de financiamento alleo. 

4. Describe os préstamos, os 
créditos, os empréstitos e os 
fondos espontáneos como 
formas de financiamento alleo 
das empresas. 
Actividades 9 e 10, p. 222 

CSC 
CMCT 
CSIE
E 

 

Temporalización: 8 SESIÓNS LECTIVAS 
 

 
COMERCIO INTERNACIONAL. 

 

OBEXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIA
S 13.1. Coñecer e explicar as vantaxes do 

comercio internacional e a teoría da 
vantaxe comparativa. 

13.2. Coñecer e explicar as diferenzas entre 
o proteccionismo e o libre comercio. 

13.3. Coñecer e explicar a estrutura da 
balanza de pagos. 

13.4. Explicar o concepto de relación real 
de intercambio e a influencia do tipo 
de cambio no PIB. 

13.5. Explicar o funcionamento do mercado de 
divisas e os sistemas de fixación do tipo 
de cambio. 

13.6. Explicar a evolución da balanza de 
pagos española. 

13.7. Explicar as consecuencias das variacións 
no tipo de cambio do euro. 

Competencia matemática e competencias 
básicas en ciencia e tecnoloxía 

(Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7) 

Competencia en comunicación 

lingüística (Obxectivos 1 2, 3, 4, 5, 6 e 

7) 

Competencia dixital 

(Obxectivos 3, 5, 6 e 7) 

Competencia social e 

cidadá (Obxectivos 1, 2, 6 

e 7) 

A competencia en conciencia e 
expresións culturais 

(Obxectivos 1 e 2) 

Competencia para aprender a 

aprender (Obxectivos 5, 6 e 7) 

Iniciativa e espírito 

emprendedor (Obxectivos 1, 2, 

3, 4, 5, 6 e 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bloque 1: O comercio internacional 

 
 

Contidos 

 
Criterios 
de 
avaliación 

 
Estándares 

de 
aprendizaxe/ 
Temporalizaci

ón 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN DE 
CADA ESTÁNDAR/ 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

CC 

 
 
 
 
 

1.1. Causas do 
comercio 
internacional 
1.2. 
Especialización 
e vantaxe 
comparativa 

 
 
 
 

Crit.LLE.1.1. 
Caracterizar o 
fenómeno do 
comercio 
internacional e 
explicalo a 
través da teoría 
da vantaxe 
comparativa. 

 
 
 
 
 
Est.LLE.1.1.1. 
Explica a existencia 
de comercio 
internacional a 
través da noción de 
vantaxe 
comparativa. 
(2 SESIÓNS) 

1. Identifica os custos de 
produción e a demanda 
como factores de fondo que 
potencian o comercio 
internacional. 

2. Explica a diferenza 
entre comercio 
internacional e exterior. 

3. Explica mediante un 
exemplo numérico sinxelo 
a noción de vantaxe 
comparativa. 

4. Describe o lugar da 
vantaxe comparativa na 
explicación económica da 
especialización 
internacional. 

Actividades 1 e  2, p. 253 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CMCT 
CSIE
E 
CCEC 

 

Bloque 2: O libre comercio 

 
 

Contidos 

 
Criterios 
de 
avaliación 

 
Estándares 

de 
aprendizaxe/ 
Temporalizaci

ón 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN DE CADA 

ESTÁNDAR/ 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

CC 

 
 
 
 
 
2.1. Vantaxes do 
libre comercio 

 

 
Crit.LLE.2.1. 
Explicar o libre 
comercio e 
enumerar os 
principais 
argumentos no 
seu favor. 

 

Est.LLE.2.1.1.  Define 
o libre comercio e 
identifica os 
fundamentos teóricos 
dos principais 
argumentos no seu 
defensa. 
(1 SESIÓN) 

1. Interpreta o libre comercio 
como ausencia de barreiras 
comerciais entre países. 

2. Identifica a mellora na 
eficiencia, o fomento da 
competencia, a maior 
variedade de produtos e 
as economías de escala 
como principais 
argumentos en favor do 
libre comercio. Actividade 
3, p. 254 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CMCT 
CSIE
E 
CCEC 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Bloque 3: O proteccionismo. 

 
 

Contidos 

 

Criterios 
de 
avaliación 

 
Estándares 

de 
aprendizaxe/ 
Temporalizaci

ón 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN DE 
CADA ESTÁNDAR/ 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

CC 

3.1. Argumentos 
e prácticas 
comerciais do 
proteccionismo 

3.2. A relación 

Crit.LLE.3.1. 
Explicar o 
proteccionismo 
como conxunto 
de medidas 

Est.LLE.3.1.1. 
Define o 
proteccionismo e 
identifica os 
principais 
argumentos teóricos 

1. Define o proteccionismo 
como conxunto de 
actuacións destinadas a 
reducir a entrada de 
produtos estranxeiros. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCE
C 

real de 
intercambio 

económica
s apoiadas 
en 
argumentos 
concretos. 

no seu defensa, así 
como as medidas 
proteccionistas máis 
destacadas. 
(1 SESIÓN) 

2. Identifica os principais 
argumentos en favor do 
proteccionismo. 

3. Describe as 
medidas 
proteccionistas máis 
habituais. 

4. Diferenza entre 
arancel específico e 
arancel ad valorem. 

5. Define o concepto de 
relación real de intercambio 
e calcúlaa a partir de datos 
simplificados. 
Actividades 5 e 6, p. 256 

 

 

Bloque 4: A balanza de pagos 

 

Contidos 

 
Criterios 
de 
avaliación 

Estándares 
de 

aprendizaxe/ 
Temporalizaci

ón 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN DE CADA 

ESTÁNDAR/ 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

CC 

 
 
 
 
 
 
4.1. 
Estrutura 
e función 
da 
balanza 
de pagos 
4.2. A 
balanza 
de pagos 
española 

 
 
 
 
 
 
Crit.LLE.4.1. 
Describir a 
balanza de 
pagos e os seus 
compoñentes, 
interpretando a 
balanza de pago 
da economía 
española. 

 
 
 
 
 
 
 

Est.LLE.4.1.1. 
Explica a estrutura 
da balanza de 
pagos, e interprétaa 
a partir de exemplos 
reais. (2 SESIÓNS) 

1. Explica analiticamente a 
contribución das importacións e 
das exportacións á demanda 
agregada. 

2. Caracteriza a balanza 
de pagos como 
documento contable de 
partida dobre. 

3. Describe a estrutura da 
balanza de pagos, 
diferenciando a balanza por 
conta corrente, a de capital e a 
financeira. 

4. Interpreta a información 
dunha balanza de pagos 
construída con datos 
simplificados. 

5. Analiza a balanza de pagos 
española, interpretando as 
magnitudes e os saldos das 
súas balanzas. 
Actividades 8 e 10, p. 260 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CMCT 

 



 

Bloque 5: O mercado de divisas 

 

Contidos 

 
Criterios 
de 
avaliación 

Estándares 
de 

aprendizaxe/ 
Temporalizaci

ón 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN DE CADA 

ESTÁNDAR/ 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

CC 

 
 
 
 
 
 
 
5.1. Tipo de 
cambio do 
mercado 

 
 
 

 
Crit.LLE.5.1. 
Explicar o 
funcionamento 
dos mercados de 
divisas en 
termos de 
equilibrio entre 
oferta e 
demanda. 

 
 
 

 
Est.LLE.5.1.1. 
Describe o 
funcionamento dun 
mercado de divisas 
en flotación libre a 
partir dos elementos 
que condicionan a 
oferta e a demanda. 
(2 SESIÓNS) 

1. Define o tipo de cambio 
como o prezo dunha moeda 
en termos doutra. 

2. Explica os motivos polos 
que os axentes económicos 
recorren aos mercados de 
divisas. 

3. Describe o funcionamento 
do mercado de divisas en 
termos de oferta e demanda, 
representando gráficamente os 
efectos de cambios nos 
factores determinantes da 
oferta e a demanda dunha 
divisa. 
Actividade 11, p. 262 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CMCT 

 

Bloque 6: Os sistemas monetarios internacionais 

 
 

Contidos 

 

Criterios 
de 
avaliación 

 
Estándares 

de 
aprendizaxe/ 
Temporalizaci

ón 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN DE 
CADA ESTÁNDAR/ 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

CC 

 
 
 

 
6.1. Clases 
de sistemas 
monetarios 
internacionais 

Crit.LLE.6.1. 
Relacionar as 
clases de 
sistemas 
monetarios 
internacionais 
coas 
consecuencias 
económicas das 
variacións nos 
tipos de cambio. 

Est.LLE.6.1.1. 
Describe as 
diversas clases de 
sistemas 
monetarios 
internacionais en 
relación co 
obxectivo de 
amortecer as 
fluctuaciones nos 
tipos de cambio. 
(2 SESIÓNS) 

1. Define os sistemas 
monetarios internacionais 
como formas de fixación 
dos tipos de cambio. 

2. Diferenza entre 
sistemas de flotación libre, 
sucia, axustable e fixo. 

3. Explica as 
consecuencias das 
variacións no tipo de 
cambio do euro. 
Actividades 13 e 14, p. 
263 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CMCT 

 

Temporalización: 10 SESIÓNS LECTIVAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

A UNIÓN EUROPEA. 
 

OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIAS 

14.1. Explicar os tipos de integración 
económica que se dan na actualidade e 
os motivos do auxe deste proceso. 

14.2. Coñecer as institucións fundamentais da 
UE, en especial os organismos de maior 
contido económico. 

14.3. Explicar as políticas comúns, 
especialmente a política rexional e a 
política orzamentaria. 

Competencia matemática e 

competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía (Obxectivos 3 e 4) 

Competencia en comunicación 

lingüística (Obxectivos 1 2, 3, 4 e 5) 

Competencia dixital 

(Obxectivos 2 e 3) 

14.4. Coñecer a política económica da UE. 

14.5. Coñecer a historia da UE. 

Competencia social e 

cidadá (Obxectivos 2, 3 e 5) 

A competencia en conciencia e 
expresións culturais 

(Obxectivos 2 e 5) 

Competencia para aprender a aprender 

(Obxectivos 1, 3 e 5) 

Iniciativa e espírito emprendedor 

(Obxectivos 1, 2, 3, 4 e 5) 

 

Bloque 1: A integración económica 

 

 
Contidos 

 

Criterios 
de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe/ 

Temporalizació
n 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN DE 
CADA ESTÁNDAR/ 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

CC 

 
 
 
 
 
 
 

 
1.1. Os 
procesos de 
integración 
económica 

 
 
 
 
 
.1.1. 
Explicar o auxe 
dos procesos 
de integración 
económica na 
actualidade, así 
como as clases 
de integración 
económica. 

1.1.1. Coñece os tipos 
de integración 
económica máis 
habituais na 
actualidade e é capaz 
de dar exemplos dos 
mesmos. 
(1 SESIÓN) 

1. Explica a diferenza 
entre unha área de libre 
comercio, un mercado 
común, unha unión 
aduaneira e unha unión 
económica. 

2. Indica exemplos de 
áreas de libre comercio, 
mercados comúns, 
unións aduaneiras e 
unións económicas. 

3. Explica as razóns do 
auxe dos procesos de 
integración económica 
en termos dunha maior 
eficiencia e economías 
de escala. 

Actividades 1 e 2, p. 
274 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CSIE
E 
CCE
C 

 
1.1.2. Relaciona as 
causas da crecente 
integración económica 
no mundo coas 
vantaxes do libre 
comercio. 
(1 SESIÓN) 

 

 
 

 
 

 



 

Bloque 2: A Unión Europea (UE) 

 
Contido
s 

 
Criterios 
de 
avaliación 

Estándares 
de 

aprendizaxe/ 
Temporalizaci

ón 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN DE 
CADA ESTÁNDAR/ 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

CC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. 
Institucións 
da UE 
2.2. 
Organismo
s 
económicos 
2.3. Historia 
da UE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.2.1. Coñecer a 
finalidade e o 
funcionamento das 
institucións 
fundamentais da UE, 
en especial os 
organismos de maior 
contido económico. 

 
 

2.1.1. Describe a 
arquitectura 
institucional básica da 
UE e identifica o 
corpo xurídico no que 
se asenta. 

 
(1 SESIÓN) 

1. Caracteriza os 
tratados internacionais 
como base xurídica da 
UE. 

2. Sitúa o papel do Consello 
Europeo, a Comisión 
Europea, os Comités 
consultivos, o Banco 
Central Europeo e o Banco 
Europeo de Investimentos 
na arquitectura institucional 
de lle UE. 
Actividade 3, p. 274 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 

2.1.2. Coñece as 
institucións europeas 
de relevancia 
económica e 
describe brevemente 
a súa misión e 
funcionamento. 

 
(1 SESIÓN) 
 
 

1. Describe as funcións 
básicas do Tribunal de 
Contas, o Banco Central 
Europeo e o Banco 
Central de Investimentos 
como institucións de 
finalidade máis 
directamente económica 
na UE. Actividade 3, p. 
274 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 

 
 
 
 
 

 
2.1.3. Coñece a 
historia da 
integración europea. 
 
 (2 SESIÓNS) 

1. Coñece as principais 
fases na historia da 
construción europea desde 
a firma do Tratado de Roma 
até a actualidade. 

2. Coñece as sucesivas 
ampliacións da UE que se 
produciron ao longo da 
súa historia. 

3. Concibe as 
institucións europeas 
como resultado dun 
proceso histórico de 
evolución. 
Actividades 1, 2 e 3 do 
texto de apoio, p.283 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CCE
C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bloque 3: As políticas comúns 

 

 
Contidos 

 
Criterios 
de 
avaliación 

 
Estándares 

de 
aprendizaxe/ 
Temporalizaci

ón 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN DE 
CADA ESTÁNDAR/ 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

CC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.1. A política 
rexional 

3.2. A política 
económica 
(orzamentaria) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Explicar a 
finalidade e o 
contido das políticas 
comúns da UE, en 
especial a política 
rexional e a 
orzamentaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.1. Describe o 
contido e finalidade 
da política de 
cohesión, e sitúaa no 
contexto máis xeral 
das políticas 
económicas da UE. 
 
(1 SESIÓN) 

1. Sitúa as políticas 
económicas no 
contexto máis amplo 
dos diversos ámbitos 
de política europea. 

2. Diferencia os 
obxectivos de política 
económica e de 
política rexional. 

3. Identifica a creación 
de emprego, a 
competitividade, o 
crecemento, a mellora 
da calidade de vida e 
o desenvolvemento 
sustentable como 
obxectivos da política 
rexional europea. 

4. Diferenza entre 
fondos estruturais e 
fondos de 
cohesión. 

5. Coñece a 
distribución relativa do 
orzamento da UE por 
volume de gasto. 
Actividades 5 e 6, p. 276 

CCL 
CD 
CAA 
CMCT 

 
 
 
 

 
3.1.2. Describe o 
contido e finalidade 
da política 
orzamentaria da UE, 
vinculándoa cos 
mecanismos de 
supervisión 
multilateral. 
(1 SESIÓN) 

1. Coñece as 
principais fontes de 
ingresos das 
institucións 
comunitarias, así 
como a súa 
importancia relativa. 

2. Describe os 
criterios de 
supervisión 
multilateral, 
vinculándoos co Pacto 
de Estabilidade e o 
Crecemento. 

3. Coñece o Pacto 
Fiscal Europeo e 
explica a súa finalidade 
en relación coa 
situación económica 
que o propiciou. 
Actividades 7 e 9, p. 282 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 

 

Temporalización: 8 SESIÓNS LECTIVAS



 

 

A GLOBALIZACIÓN E OS DESEQUILIBRIOS DA ECONOMÍA MUNDIAL. 
 

OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIA
S 15.1. Comprender o papel de distintos 

organismos na cooperación internacional: 
ONU, FMI, Banco Mundial, a OMC e a 
OCDE. 

15.2. Describir o fenómeno da globalización, 
así como as súas causas e 
consecuencias. 

15.3. Explicar as causas e as consecuencias 
do subdesarrollo e das desigualdades 
internacionais. 

15.4. Explicar as implicacións da deterioración 
ambiental para a economía mundial e as 
políticas internacionais que loitan contra el. 

15.5. Describir as causas e consecuencias 
económicas do fenómeno da 
migración internacional. 

Competencia matemática e 

competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía (Obxectivos 3, 2, 4 e 5) 

Competencia en comunicación 

lingüística (Obxectivos 1 2, 3, 4 e 5) 

Competencia dixital 

(Obxectivos 1, e 3) 

Competencia social e 

cidadá (Obxectivos 2, 3, 4 

e 5) 

A competencia en conciencia e 
expresións culturais 

(Obxectivos 2 e 3) 

Competencia para aprender a 

aprender (Obxectivos 1, 3 e 5) 

Iniciativa e espírito 

emprendedor (Obxectivos 1, 2, 

3, 4 e 5) 

 

Bloque 1: A cooperación internacional 

 

 
Contidos 

 
Criterios 
de 
avaliación 

 
Estándares 

de 
aprendizaxe/ 
Temporalizaci

ón 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN DE CADA 

ESTÁNDAR/ 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

C

C 

 
 
 
 
 
 
 
1.1. Os 
organismos 
de 
cooperación 
económica 
internacional 

 
 
 
 
 
1.1. 
Describe o papel 
de distintos 
organismos na 
cooperación 
internacional: ONU, 
FMI, Banco 
Mundial, a OMC e  
a OCDE. 

 
 
 
 
1.1.1. 
Describe os 
obxectivos e 
principios de 
actuación das 
organizacións de 
cooperación 
internacional máis 
importantes. 
(2 SESIÓNS) 

1. Diferencia os organismos 
internacionais de cooperación 
económica dos de cooperación 
política. 

2. Identifica a estabilidade 
cambiaria, a liquidez 
internacional e o crédito como 
funcións principais do FMI e do 
Banco Mundial. 

3. Describe a función da 
Organización Mundial do 
Comercio e describe os seus 
principios básicos. 

4. Identifica a coordinación e 
a consulta entre países como 
finalidade básica da OCDE. 

Actividades 1 e 2, p. 292 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CCEC 



 

 

Bloque 2: A globalización 

 
Contidos 

 
Criterios 
de 
avaliación 

Estándares 
de 

aprendizaxe/ 
Temporalizaci

ón 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN DE 
CADA ESTÁNDAR/ 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

CC 

 
 
 
 
 
 
 

 

2.1. Factore
s da 
globalizació
n 

2.2. Ámbitos 
da 
globalizació
n 

2.3. Os 
fallos da 
globalizació
n 

 
 
 
 
 
 
 

 
2.1. 
Describir a 
globalización como 
proceso alentado 
por uns factores 
concretos e cunha 
serie de 
consecuencias 
económicas. 

 
 
 
 
 
 
 

2.1.1. Describe o 
proceso de 
globalización como 
creación dun mercado 
mundial, alentado por 
factores económicos 
concretos e que leva 
vantaxes e problemas 
determinados. 
(2 SESIÓNS) 

1. Concibe a 
globalización como 
proceso de creación dun 
mercado mundial sen 
fronteiras xeográficas. 

2. Identifica a tecnoloxía, 
a normalización, o 
financiamento, a 
homogeneización e o 
liberalismo económico 
como factores que 
potencian a globalización. 

3. Describe 
diferenciadamente os 
ámbitos comercial, 
produtivo e financeiro da 
globalización. 

4. Identifica a 
inestabilidade, a 
desigualdade e a 
degradación do medio 
ambiente como procesos 
negativos que se 
agravaron coa 
globalización. Actividades 
4 e 5, p. 294 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CMCT 
CCEC 

 

Bloque 3: Desigualdades e subdesarrollo 

 
Contidos 

 
Criterios 
de 
avaliación 

Estándares 
de 

aprendizaxe/ 
Temporalizaci

ón 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN DE CADA 

ESTÁNDAR/ 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

CC 

 
 

3.1. O 
subdesenrolo 
3.2. 
Desenvolvemento 
humano e 
económico 

 
3.1. 
Explicar as 
causas e as 
consecuencias 
do 
subdesarrollo e 
das 
desigualdades 
internacionais. 

.1.1. 
Explica as causas 
do subdesarrollo, 
diferenciando entre 
crecemento e 
desenvolvemento, 
e entre 
desenvolvemento 
económico e 
humano. 
(1 SESIÓN) 

 

1. Identifica os trazos que 
caracterizan á maioría 
dos países 
subdesarrollados. 

2. Describe o círculo 
vicioso da pobreza. 

3. Diferencia 
desenvolvemento económico 
e desenvolvemento humano. 
Actividades 8 e 9, p. 296 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CMCT 



 

 

Bloque 4: A deterioración ambiental 

 
 

Contidos 

 
Criterios 
de 
avaliación 

 
Estándares 

de 
aprendizaxe/ 
Temporalizaci

ón 

 
GRAO MÍNIMO DE 

CONSECUCIÓN DE CADA 
ESTÁNDAR/ INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

CC 

 
 
 
 
 

 
4.1. 
Problemas 
e políticas 
ambientais 

 
 

 
4.1. 
Describir as 
políticas 
ambientais que 
se desenvolven 
no marco da 
UE para frear a 
deterioración 
ambiental. 

 
 
 
 
4.1.1. 
Relaciona as 
políticas ambientais 
da UE coas diversas 
facetas da 
deterioración do 
medio ambiente. 
(1 SESIÓN) 

1. Describe os ámbitos de 
actuación e resultados en 
materia ambiental na UE. 

2. Explica as principais clases 
de medidas que levan a 
cabo os estados para 
resolver os problemas 
ambientais. 

3. Describe os principios de 
cautela, acción preventiva, 
prevención    na    fonte   e 
«quen contamina paga» 
como normas reitoras das 
políticas ambientais no 
ámbito da UE. 
 

Actividade 11 e 12, p. 298 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CMCT 

 

Bloque 5: A emigración 

 

 
Contidos 

 

Criterios 
de 
avaliación 

 
Estándares 

de 
aprendizaxe/ 
Temporalizaci

ón 

 
GRAO MÍNIMO DE 

CONSECUCIÓN DE CADA 
ESTÁNDAR/ INSTRUMENTOS 

DE AVALIACIÓN 

CC 

 
 
 
 
 

 

5.1. Tipos 
de 
emigración 

5.2. Os 
desafíos 
das 
emigracións 

 
 
 

 
5.1. 
Describir as 
causas e 
consecuencias 
económicas 
do fenómeno 
da migración 
internacional. 

 
 
5.1.1. 
Identifica as causas 
e os problemas que 
levan os procesos 
migratorios 
internacionais, 
describindo 
recomendacións 
internacionais en 
materia de políticas 
migratorias. 
 
(2 SESIÓNS) 

1. Describe os mecanismos polos 
cales os fluxos de mercadorías e 
financeiros potencian os fluxos de 
persoas. 

2. Diferencia os principais 
colectivos de emigrantes 
atendendo ao seu grao de 
cualificación profesional. 

3. Relaciona os retos da 
emigración cos dereitos 
humanos dos emigrantes. 

4. Describe as recomendacións 
da Organización Internacional do 
Traballo en materia de políticas 
migratorias. 
 
 Actividades 13 e 14, p. 300 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CSIEE 
CCEC 

 

Temporalización: 8 SESIÓNS LECTIVAS



 

 

Contidos mínimos 
 

Aparecen referidos nas correspondentes unidades didácticas 

 

Criterios de avaliación 
Aparecen referidos nas correspondentes unidades didácticas. 

 

Metodoloxía didáctica 
 
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: 

1. Sondaxe inicial sobre os coñecementos previos. 

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

3. Lectura comprensiva dos epígrafes teóricos da unidade e explicación de conceptos básicos. 

4. Realización de actividades complementarias e de aplicación. 

5. Resolución de dúbidas e corrección de actividades e exercicios. 

6. Actividade final referida a contidos esenciais da unidade. 

7. Proba escrita ó rematar cada dous ou cada tres bloques temáticos. 
 
Procedementos e instrumentos de avaliación 
 
Directrices para a avaliación inicial: 
 

O profesorado recopilará nos primeiros días de clase, información sobre os coñecementos previos 
do alumnado e o grao de desenvolvemento das competencias básicas, realizaranse probas, 
tamén se terán en conta os datos recollidos durante o desenrolo das clases, exercicios feitos na 
clase e na casa, actitude, etc.   
 

O seu obxectivo é facilitar información sobre diversos aspectos do alumnado tales como o seu 
coñecemento acerca das destrezas propias da materia e a detección de alumnado con posibles 
dificultades de aprendizaxe ou con capacidades superiores a media do grupo. Dita información 
servirá ó profesor para programar as adaptacións necesarias, así como as actividades de reforzo 
ou ampliación se fose necesario. 

 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 

A avaliación efectuarase a través de tres elementos: a actitude na clase, os exames de cada 
avaliación. 

 
A actitude será avaliada nun 20% da nota da avaliación mediante o seguinte procedemento e 
faráse constar na ficha do alumno no caderno do profesor.      
 

 As actividades realizadas na aula puntuarán ate 2 puntos da nota da avaliación, en función 
da súa realización (que estean completas, correxidas e realizadas puntualmente).  



 

 
Se realizará como mínimo unha proba escrita por avaliación que poderá incluír:  

 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. 

 
Todas as cuestións ou problemas terán como referencia os criterios de avaliación  
correspondentes. A súa valoración será coma máximo do 80% da avalición global do curso. A 
puntuación obtida sumarase á correspondente nos outros apartados obxecto de avaliación. 
 
Como criterio de corrección das actividades e das probas escritas, valoraranse os coñecementos 
teórico/prácticos do alumnado, así como o rigor nos razoamentos desenvolvidos e na linguaxe 
empregada. No desenvolvemento dos problemas, exercicios e cuestións valoraranse os seguintes 
aspectos: 

 

 A coherencia ordenada e razoada na exposición da resposta. 

 A claridade da exposición. 

 A utilización dunha adecuada terminoloxía. 

 A facilidade e a precisión na realización do cálculo. 

 
Ademais a puntuación de cada pregunta está condicionada polo que o alumno fai ben, é dicir, as 
preguntas parcialmente contestadas ou incorrectas nos resultados finais, poden acadar unha 
puntuación intermedia en función do seu desenvolvemento. No suposto de que a nota a constar 
nos documentos de avaliación conteña decimais, redondearase ó enteiro por exceso ou defecto. 
No caso de realizar varias probas na avaliación calcularase a media aritmética entre elas. 
   

Na avaliación parcial trimestral farase constar unha nota de entre 1 a 10 puntos, sendo o resultado 
de aplicar sumar as cualificacións totais obtidas nos  dous instrumentos de avaliación (actitude na 
aula e proba escrita). No caso de que o alumno ou alumna non acade unha cualificación mínima 
de 4 puntos nas probas escritas, a cualificación máxima que constará no documento de 
avaliación será de 4 puntos. 

 
Aqueles alumnos/as que non acadasen unha cualificación positiva a final de curso, deberán 
realizar unha proba escrita na convocatoria extraordinaria do mes de setembro. 
 
Dita proba será global; estará referida ás unidades de traballo e ós criterios de avaliación 
asociados, recollidos na presente Programación; a súa estrutura coincidirá coa das realizadas ó 
longo do curso. 
 
 A valoración máxima será de 10 puntos e deberase obter un mínimo de 5 puntos para 
considerarse superada. 

 
 
 
 
 
 

 

Actividades de recuperación 
 

A recuperación das avaliacións negativas trimestrais realizarase mediante unha proba escrita 
posterior á avaliación do trimestre que terá os mesmos contidos que as probas escritas 
correspondentes á avaliación ordinaria.  
 
Aqueles alumnos que non acadasen unha cualificación positiva a final de curso, deberán realizar 
unha proba escrita na convocatoria extraordinaria do mes de setembro. 



 

Dita proba será global; estará referida ás unidades de traballo e ós criterios de avaliación 
asociados, recollidos na presente Programación; a súa estrutura coincidirá coa das realizadas ó 
longo do curso. A valoración máxima será de 10 puntos e deberase obter un mínimo de 5 puntos 
para considerarse superada. 
 

Recuperación das materias pendentes dos cursos anteriores 
 

Non hai alumnos nesta situación porque é a primeira vez que teñen a materia de economía como 

disciplina propia. 

 

Contribución ao Proxecto Lector. 
 

 Busca de información e lectura de textos sobre acontecementos e persoas relacionadas coa 
economía ao longo da historia. 

 Interpretación de mensaxes que conteñan informacións sobre cantidades, porcentaxes e 
medidas ou sobre elementos ou situacións de carácter económico. 

 Valoración se a información dada por un texto é fiable, atendendo ás unidades de medida que 
se mencionan. 

 Integrar na linguaxe os números fraccionarios, recoñecendo a súa utilidade como elementos 

que achegan flexibilidade e precisión. 

 Comprensión do enunciado dun problema a partir da análise de cada unha das partes do texto 
e a identificación dos aspectos máis relevantes, comprobación da coherencia da solución co 
problema proposto. 

 Entender un texto co fin de poder resumir e analizar a súa información. 

 Análise dos aspectos máis destacables dos gráficos a partir de exemplos tomados dos medios 
de comunicación e de informacións relacionadas co ámbito económico. 

 Expresar concisa e claramente unha análise económica baseada nun conxunto de datos dados. 

 Valoración crítica das informacións económicas que aparecen nos medios de comunicación, 
sabendo detectar, se os houbese, abusos e usos incorrectos. 

 Sensibilidade, interese e gusto ante o uso da linguaxe económica en informacións e 
argumentacións sociais ou económicas.    

 

Contribución ao Plan de Integración das TICs 

 Utilización de ferramentas tecnolóxicas para facilitar os cálculos de tipo numérico, alxébrico ou 
estatístico. 

 Utilización da calculadora como axuda nos cálculos matemáticos con números decimais e 
fraccións. 

 Utilización da calculadora en situacións de proporcionalidade e porcentaxes. 

 Utilización de programas informáticos como axuda na resolución de problemas variados. 

 Utilización da calculadora ou folla de cálculo para organizar datos, calcular parámetros centrais 
(media, mediana, moda) e de dispersión (percorrido e desviación típica) e xerar os gráficos máis 
adecuados á situación estudada. 

 Emprego do computador para buscar información en Internet útil. 

 Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación como instrumento básico de estudo. 

 

Materiais e recursos didácticos 
 Material de traballo aportado polo profesor. 

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

 Material descargable on-line aportado pola propia editorial. 
 

 
Recursos web 

 

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

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

http://www.eea.eu.int/
http://www.camerdata.es/


 

 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. 

 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…). 

 

 

 

Actividades complementarias e extraescolares 
 

Saídas dunha xornada para visitar empresas da contorna relacionadas coa materia. 

Participación voluntaria no concurso proposto polo Banco de España e o BCE:  “xeración  euro” 
 

 

Medidas de atención á diversidade 
 

As necesidades educativas específicas maniféstanse unhas de forma temporal  e outras son 

permanentes. Ademais, a súa orixe pode atribuírse a diversas causas: 

 As asociadas a condicións escolares, familiares, socioculturais, económicas, etc., de orde 

eminentemente social. 

 As que están vinculadas a problemas e retrasos no desenvolvemento e na aprendizaxe. 

 A inmigración. 

 

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


 

O docente debe axustar a axuda pedagóxica ás diferentes necesidades do alumnado e facilitar 

estratexias ou recursos variados, que permitan dar resposta á diversidade que presenta este, a 

través de: 

 

 Metodoloxías diversas, que se poden introducir nas formas de enfocar ou presentar 

determinados contidos ou actividades como consecuencia dos distintos graos de 

coñecementos previos detectados nos alumnos/as, ou ante a existencia de diferentes graos 

de autonomía, ou pola identificación de dificultades en procesos anteriores. 

 Propostas de actividades diferenciadas, adaptadas ás necesidades e ás motivacións do 

alumnado. De manifestarse algunha dificultade para traballar determinados contidos, debe 

axustarse o grao de complexidade da actividade e os requirimentos da tarefa ás súas 

posibilidades. Prepararanse contidos complementarios ou de ampliación para aqueles 

alumnos/as que sexan capaces de avanzar con máis rapidez. 

 Materiais didácticos non homoxéneos. Os materiais deben ofrecer una ampla gama de 

actividades didácticas que respondan ós distintos graos de aprendizaxe. 

 Agrupamentos flexibles e ritmos distintos. A organización en grupos de traballo flexibles no 

seo do grupo básico permite que o alumnado poida situarse en diferentes tarefas, propor 

actividades de reforzo ou profundización e adaptar o ritmo de introdución de novos contidos. 

Igualmente, estas medidas de atención á diversidade, nomeadamente as 3 primeiras, tamén 

serán tidas en conta nas actividades de recuperación. 

 



 

 
 

3.  ECONOMÍA DA EMPRESA 2º BACHARELATO  
 

Obxectivos. 
O ensino da Economía da empresa no bacharelato terá como finalidade o desenvolvemento 
das seguintes capacidades: 

- Identificar a natureza, funcións e principais características dos tipos de empresas máis 
representativos. 

- Apreciar o papel das empresas na satisfacción das necesidades dos consumidores e no 
aumento da calidade de vida e benestar da sociedade, así como elaborar xuízos ou criterios 
persoais sobre as súas disfuncións. 

- Analizar a actividade económica das empresas, en especial as da contorna inmediata, a partir 
da función específica de cada unha das súas áreas organizativas, as súas relacións internas e 
a súa dependencia externa. 

- Recoñecer a importancia que para as empresas e a sociedade teñen a investigación, as 
innovacións  tecnolóxicas  e  a  globalización  económica  en  relación  coa  competitividade,     
o   

crecemento e a localización empresarial. 

- Valorar críticamente as posibles consecuencias sociais e ambientais da actividade 
empresarial, así como a súa implicación no esgotamento dos recursos naturais, sinalando a 
súa repercusión na calidade de vida das persoas. 

- Analizar o funcionamento de organizacións e grupos en relación coa aparición e resolución de 
conflitos. 

- Identificar as políticas de mercadotecnia de diferentes empresas en función dos mercados 
aos que dirixen os seus produtos. 

- Interpretar, de modo xeral, estados de contas anuais de empresas, identificando os seus 
posibles desequilibrios, e propor medidas correctoras. 

- Obter, seleccionar e interpretar información, tratala de forma autónoma, utilizando, no seu 
caso, medios informáticos, e aplicala á toma de decisións empresariais. 

- Deseñar e elaborar proxectos sinxelos de empresa con creatividade e iniciativa, propondo os 
diversos recursos e elementos necesarios para organizar e xestionar o seu desenvolvemento. 

 

 

Contidos 
 

A empresa: 

 

− A empresa e o empresario como realidade económica e social. 
 

− Clasificación de empresas segundo diferentes criterios: tamaño, propiedade do capital, sector 

de actividade e forma xurídica. 

− Compoñentes da empresa. 

 

− Funcións da empresa na economía. 
 

− Obxectivos da empresa: obxectivos económicos e sociais. 
 

− Análise do marco xurídico que regula a actividade empresarial: normas mercantís, fiscais e 

laborais. 

− Funcionamento e creación de valor. 
 

− Interrelaciones coa contorna económica e social. 

 

− Valoración da responsabilidade social e ambiental da empresa. 



 

 
Desenvolvemento da empresa: 

− Análise dos factores de localización e dimensión da empresa. 
 

− Consideración da importancia das pequenas e medianas empresas e as súas estratexias 

de mercado. 

− Estratexias de crecemento interno e externo. 
 

− Modelo de crecemento mediante franquías ou comercio asociado. 

 

− A internacionalización, a competencia global e as tecnoloxías da información.  

− Identificación dos aspectos positivos e negativos da empresa multinacional. 
 

Organización e dirección da empresa 
 

− A división técnica do traballo e a necesidade de organización no mercado actual. 
 

− Funcións básicas da dirección. Estilos de dirección. 

 

− Planificación e toma de decisións estratéxicas. 
 

− Deseño e análise da estrutura da organización formal e informal. 
 

− A xestión dos recursos humanos e a súa incidencia na motivación. 
 

− A xestión por competencias e a intelixencia emocional. 

 

− Os conflitos de intereses e as súas vías de negociación. 
 

A función produtiva: 

− Proceso produtivo, eficiencia e produtividade. 
 

− Importancia da innovación tecnolóxica: I+D+i. 
 

− Custos: clasificación (custos fixos, variables, totais, medios, directos e indirectos) e cálculo 

dos custos na empresa. 

− Cálculo e interpretación do limiar de rendibilidade da empresa. Análise gráfica. 

 

− Os inventarios e a súa xestión. Modelos. 
 

− Valoración das externalidades da produción. 
 

− Análise e valoración das relacións entre produción e medio ambiente e das súas 

consecuencias para a sociedade. 

 

 

A función comercial da empresa: 

− Concepto e clases de mercado. 
 

− Técnicas de investigación de mercados. 

 

− Análise do consumidor e segmentación de mercados. 
 



 

− Variables da mercadotecnia-mix (produto, prezo, promoción e distribución) e elaboración de 

estratexias. 

− Estratexias de mercadotecnia e ética empresarial. 
 

− Aplicación á mercadotecnia das tecnoloxías da información e a comunicación. 
 

A información na empresa: 

− Obrigacións contables da empresa.    

− A composición do patrimonio e a súa valoración. Clasificación en masas patrimoniais e 

criterios de valoración. 

− As contas anuais (balance, conta de perdas e ganancias e Memoria) e a imaxe fiel. 
 

− Elaboración do balance e a conta de perdas e ganancias. 
 

− Análise e interpretación da información contable. 

 

− Fondo de manobra e cocientes económicos e financeiros. 
 

− A fiscalidade empresarial. O IVE e o Imposto de Sociedades. A fraude fiscal. 
 

A función financeira: 

− Estrutura económica e financeira da empresa. 
 

− Concepto e clases de investimento segundo os criterios estáticos (Prazo de recuperación) 

e dinámicos (VAN e TIR). 

− Valoración e selección de proxectos de investimento. 
 

− Recursos financeiros da empresa. 

 

− Análise de fontes alternativas de financiamento interno e externo. 
 

Proxecto empresarial: 

− Proceso de creación dunha empresa. 
 

− Exploración de ideas de empresa e selección da máis adecuada e viable á contorna. 

 

− Elección da forma xurídica. 
 

− Trámites de constitución e posta en marcha da empresa. 
 

− Estudo elemental de viabilidade do proxecto. 
 

− Plan de empresa e a súa utilidade como documento de análise económica-financeiro. 
 

 
UNIDADES 

UNIDADE 1: A EMPRESA E O EMPRESARIO 

1.1 A actividade económica 

1.2 A empresa 

1.3 O empresario 

1.4 Elementos da empresa 

1.5 Obxectivos empresariais 

1.6 Funcionamento da empresa 
UNIDADE 2: ORGANIZACIÓN E A DIRECCIÓN DA EMPRESA 



 

2.1 O proceso de administración 

2.2 Función de planificación 

2.3 Función de organización  

2.4 Función de xestión. 

2.5 Función de control. 
UNIDADE 3: ESTRATEXIA E DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL 

3.1 A estratexia empresarial 

3.2 As estratexias competitivas: a vantaxe competitiva e a creación de valor 

3.3 A contorna da empresa 

3.4 Estratexias de crecemento. 

3.5 Internacionalización. Multinacionais 

3.6 As pequenas e medianas empresas (pemes) 

3.7 A empresa e as tecnoloxías da información e da comunicación 
UNIDADE 4: LEXISLACIÓN MERCANTIL E FISCAL 

4.1 Lexislación mercantil 

4.2 Lexislación fiscal 
UNIDADE 5: CLASES DE EMPRESAS 

5.1 Clasificación das empresas 

5.2 Tipos de empresa segundo a súa forma xurídica 

5.3 Sociedade mercantil 

5.4 Sociedades mercantís especiais 
UNIDADE 6: XESTIÓN DOS RECURSOS HUMANOS. 

6.1 A xestión dos recursos humanos 

6.2 Funcións da xestión de recursos humanos 

6.3 Xestión por competencias e intelixencia emocional 

6.4 A motivación dos recursos humanos 
UNIDADE 7: ÁREA DE PRODUCIÓN 

7.1 Produción e proceso produtivo 

7.2 A tecnoloxía e a innovación tecnolóxica (I+D+I) 

7.3 A función de produción. Produtividade e eficiencia 

7.4 Os custos da empresa 

7.5 Limiar de rendibilidade ou punto morto 

7.6 A xestión da produción 

7.7 A calidade na empresa 

7.8 A empresa e a protección do medio ambiente 
UNIDADE 8: ÁREA DE APROVISIONAMENTO 

8.1 A función de aprovisionamento. 

8.2 A xestión de inventarios 

8.3 A valoración das existencias 
UNIDADE 9: ÁREA COMERCIAL. A MERCADOTECNIA 

9.1 O departamento comercial 

9.2 Tipos de mercado 

9.3 Estudo de mercado 

9.4 Comportamento do consumidor 

9.5 A segmentación de mercados 

9.6 Posicionamento de produto 

9.7 A mercadotecnia e os seus elementos 

9.8 O produto 

9.9 O prezo 

9.10 A promoción 

9.11 A distribución 

9.12 O plan de mercadotecnia 

9.13 Aplicación da mercadotecnia ás tecnoloxías da información e comunicación 
UNIDADE 10: ESTADOS FINANCEIROS DA EMPRESA. 

10.1. información na empresa 

10.2. patrimonio da empresa. 



 

10.3. Os resultados da empresa 

10.4. Plan Xeral de Contabilidade 

10.5. contas anuais oficiais 
UNIDADE 11: ANÁLISE DOS ESTADOS FINANCEIROS DA EMPRESA. 

11.1. introdución á análise de estados contables 

11.2. análise patrimonial 

11.3. análise financeira 

11.4. análise económica 
UNIDADE 12: ÁREA DE FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

12.1 Fontes de financiamento da empresa 

12.2 Fontes de financiamento segundo a titularidade 

12.3 Custo e selección da fonte de financiamento 

12.4 O investimento. Concepto e tipos 

12.5 Características dun investimento 

12.6 Métodos de selección e valoración de investimentos 

12.7 Os ciclos da empresa 

12.8 Período medio de maduración 
 
 

 

DISTRIBUCIÓN DE CONTIDOS 
 

UNIDADE 1: A EMPRESA E O EMPRESARIO 

 
Obxectivos 

− Entender a importancia da actividade económica na sociedade. 
 

− Entender a empresa como a unidade económica de produción que combina os diferentes 

factores de produtivos (recursos naturais, traballo e capital) para producir bens e servizos 

que pon a disposición dos consumidores e identificala como eixo da actividade económica. 

− Valorar como obxectivo básico da empresa o de xerar valor económico. 
 

− Analizar a evolución histórica da empresa. 
 

− Apreciar o papel das empresas na satisfacción das necesidades dos consumidores e no 

aumento da calidade de vida e benestar da sociedade, así como elaborar xuízos ou 

criterios persoais sobre as súas disfuncións. 

− Analizar a actividade económica das empresas, en especial as da contorna inmediata, a partir 

da función específica de cada unha das súas áreas organizativas, as súas relacións internas 

e a súa dependencia externa. 

− Entender o empresario como un profesional da dirección da empresa que realiza diferentes 

funcións 

− Comparar a figura do empresario e a súa evolución no tempo.   

− Manifestar iniciativa persoal, capacidade de organización, e eficiencia nos traballos e tarefas 

realizados individual e colectivamente, achegando ideas, tomando decisións e valorando o 

traballo ben feito. 

− Obter, seleccionar e interpretar información, tratala de forma autónoma, utilizando, no seu 

caso, medios informáticos, e aplicala á toma de decisións empresariais. 

 

Contidos 

− A actividade económica 



 

 

− Factores produtivos 

 

− Axentes económicos 
 

− A empresa 
 

− Evolución histórica da empresa 
 

− Teorías sobre a empresa 

 

− empresario 
 

− Evolución histórica do empresario 
 

− Funcións do empresario 

 

− Elementos da empresa 
 

− Obxectivos empresariais 
 

− Obxectivos de empresa 
 

− Conflito de obxectivos 

 

− Funcionamento da empresa 
 

Criterios de avaliación 

 
− Explicar que se entende por actividade económica. 

 

− Explicar os factores económicos. 

 

− Explicar a importancia que teñen os axentes económicos para que se poida levar a cabo 

a actividade económica. 

− Definir a empresa e saber a súa evolución histórica. 

 

− Explicar e definir os obxectivos da empresa. 
 

− Definir e recoñecer os elementos e as funcións da empresa, valorando a achega de cada 

un deles segundo o tipo de empresa. 

− Explicar as características da empresa segundo as distintas teorías. 
 

− Definir o empresario, as teorías sobre o mesmo e as súas funcións. 
 

− Diferenciar as áreas funcionais da empresa. 

 
Temporalización 

  8 sesións  
 

UNIDADE 2: ORGANIZACIÓN E A DIRECCIÓN DA EMPRESA 

 
Obxectivos 

− Entender a dirección da empresa como un eixo ao redor do cal viran as demais áreas 

funcionais, que coordina todo os elementos que forman parte da empresa coa finalidade de 

obter os obxectivos marcados. 



 

− Entender a estrutura organizativa da empresa como base para levar a termo as 

demais funcións da dirección. 

− Entender a toma de decisións como unha das tarefas máis importantes da dirección do 

empresario. 

− Aplicar e executar o proceso da toma de decisións en simulacións sinxelas e no ámbito 

das diferentes áreas funcionais da empresa. 

− Identificar en casos concretos de empresas a súa estrutura organizativa e 

representala gráficamente. 

− Diferenciar as implicacións, tanto positivas como negativas, que supoñen as decisións 

empresariais nos ámbitos social e ambiental. 

− Analizar a actividade económica das empresas, en especial as da contorna inmediata, a partir 

da función específica de cada unha das súas áreas organizativas, as súas relacións internas 

e a súa dependencia externa. 

− Analizar o funcionamento de organizacións e grupos en relación coa aparición e resolución de 

conflitos. 

− Manifestar iniciativa persoal, capacidade de organización e eficiencia nos traballos e tarefas 

realizados individual e colectivamente, achegando ideas, tomando decisións e valorando o 

traballo ben feito. 

− Habituarse a facer consultas bibliográficas, documentais ou persoais para poder esclarecer 

dúbidas ou solucionar problemas e transmitir as respostas de maneira inteligible, usando 

un vocabulario técnico adecuado. 

− Obter, seleccionar e interpretar información, tratala de forma autónoma, utilizando, no seu 

caso, medios informáticos, e aplicala á toma de decisións empresariais. 

Contidos   

− Proceso de administración 
 

− Concepto 
 

− Fases 

 

− Función de planificación 
 

− Clasificación dos plans 
 

− Etapas do proceso de planificación 
 

− Función de organización 

 

− Etapas da función de organización 
 

− A comunicación na empresa 
 

− A organización do traballo 

 

− A división do traballo 
 

− A organización formal 
 



 

− A organización informal 
 

− Función de xestión 

 

− Funcións do directivo 
 

− Toma de decisións 
 

− proceso de decisión. Matriz de decisión 

 

− Función de control 
 

− Etapas de control 
 
 

Criterios de avaliación 

− Explicar o proceso de administración da empresa. 
 

− Diferenciar as distintas funcións da dirección da empresa. 

 

− Explicar a función de planificación, o seu obxectivo, e argumentar por que é a función máis 

importante. 

− Clasificar os tipos de plans que hai e saber as etapas que se deben de seguir para realizalos. 
 

− Definir a función de organización e todas as súas etapas.  

− Explicar a evolución histórica da organización do traballo como elemento esencial para 

entender, no momento actual, a organización na empresa. 

− Coñecer a diferenza entre a organización formal e a organización informal da empresa. 
 

− Coñecer as características claras de todos os tipos de estruturas organizativas da 

empresa, recoñecendo as súas vantaxes e as súas desvantaxes. 

− Clasificar os tipos de organigramas e diferencialos coa estrutura propiamente dita. 
 

− Definir a función de xestión entre as funcións da empresa, facendo unha clasificación entre os 

distintos niveis de mando. 

− Saber explicar as teorías sobre os estilos de dirección de empresa (McGregor, etc.) 
 

− Saber aplicar a matriz de decisión para todos os criterios de decisión (certeza, risco e 

incerteza), e poder realizar exercicios aplicando os distintos criterios, chegando á 

decisión adecuada. 

− Definir a función de control como a última das funcións de dirección, pero una das máis 

importantes, coñecendo todas as etapas que se deben seguir para realizala e todas as 

técnicas existentes útiles para concluír con éxito toda a función de dirección. 

Temporalización 
Pódense dedicar unhas 10 sesións a esta unidade didáctica. 

 
UNIDADE 3: ESTRATEXIA E DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL 

 
Obxectivos 

− Entender o proceso de dirección estratéxica como o proceso de xestión para conseguir 

uns obxectivos empresariais. 



 

− Recoñecer a vantaxe competitiva como fonte de creación de valor para a empresa, permitindo 

o seu desenvolvemento e crecemento. 

− Identificar que o estudo da cadea de valor da empresa implica coñecer as posibilidades e 

as diferentes opcións que ten a empresa á súa disposición para o seu crecemento. 

− Identificar os factores máis destacados da contorna (mercado, clientes, provedores, 

conxuntura económica, institucións, marco legal, etc.). 

− Analizar a influencia que todos e cada un dos elementos da contorna exercen no 

funcionamento da empresa. 

− Entender que as empresas aplican estratexias competitivas nas súas decisións 

(localización, dimensión, crecemento, internacionalización, etc.). 

− Recoñecer a importancia que para as empresas e a sociedade teñen a investigación, as 

innovacións tecnolóxicas e a globalización económica en relación coa competitividade, 

o crecemento e a localización empresarial.   

− Analizar a actividade económica das empresas, en especial as da contorna inmediata, a partir 

da función específica de cada unha das súas áreas organizativas, as súas relacións internas 

e a súa dependencia externa. 

− Distinguir entre empresas multinacionais e pequenas e medianas empresas (pemes). 

 

− Valorar críticamente as posibles consecuencias sociais e ambientais da actividade 

empresarial, así como a súa implicación no esgotamento dos recursos naturais, sinalando a 

súa repercusión na calidade de vida das persoas. 

− Manifestar iniciativa persoal, capacidade de organización e eficiencia nos traballos e tarefas 

realizados individual e colectivamente, achegando ideas, tomando decisións e valorando o 

traballo ben feito. 

− Obter, seleccionar e interpretar información, e tratala de forma autónoma, utilizando, no seu 

caso, medios informáticos, e aplicala á toma de decisións empresariais. 

 

Contidos 

− A estratexia empresarial 

 

− Que é a dirección estratéxica? 
 

− Proceso da dirección estratéxica 
 

− Os niveis da estratexia 

 

− As estratexias competitivas: a vantaxe competitiva e a creación de valor 
 

− A creación de valor 
 

− As estratexias competitivas 
 

− A contorna da empresa 

 

− Análise da contorna: o método DAFO 
 

− As forzas competitivas de Porter 
 



 

− Responsabilidade social da empresa 

 

− Estratexias de crecemento 
 

− Localización e dimensión da empresa 
 

− Crecemento interno 
 

− Crecemento externo 

 

− Internacionalización. Multinacionais   

− Empresas multinacionais 
 

− Deslocalización 
 

− As pequenas e medianas empresas (pemes) 

 

− Efectos da globalización na estratexia das pemes 
 

− A empresa e as tecnoloxías da información e da comunicación 
 
 
 

Criterios de avaliación 

− Explicar que é unha estratexia competitiva e saber diferenciar as súas diversas 

modalidades (diferenciación, liderado en custos e alta segmentación). 

− Explicar os diversos niveis nos cales se poden desenvolver as estratexias e as súas 

diferenzas: corporativas, de negocio e operativas. 

− Explicar a relevancia da creación de valor na definición das estratexias competitivas 

da empresa. 

− Diferenciar entre contorna xeral e específica, e establecer os métodos de análises de ambos. 
 

− Explicar as distintas estratexias, decisións adoptadas e as posibles implicacións sociais 

e ambientais. 

− Explicar a importancia que ten a empresa dentro da sociedade, é dicir, a súa responsabilidade 

social. 

− Definir a localización e a dimensión da empresa como prioridades da mesma, tendo en conta 

todas as variables que poidan afectarlle. 

− Definir o crecemento (interno e externo) da empresa valorándoo como unha das estratexias 

empresariais. 

− Identificar os trazos principais do sector en que a empresa desenvolve a súa actividade e 

explicar, a partir deles, as distintas estratexias, decisións adoptadas e as posibles 

implicacións sociais e ambientais. 

− Diferenciar as implicacións, tanto positivas como negativas, que supoñen as decisións 

empresariais nos ámbitos social e ambiental. 

− Explicar o concepto de internacionalización e relacionalo co crecemento externo da empresa. 
 

− Explicar as características das pequenas e medianas empresas (pemes) e das multinacionais. 

 



 

Temporalización 
Pódense dedicar unhas 15 sesións a esta unidade didáctica. 

 
UNIDADE 4: LEXISLACIÓN MERCANTIL E FISCAL 
   Obxectivos  

− Entender a necesidade do dereito mercantil como lexislador da empresa. 
 

− Analizar a necesidade dun sistema fiscal como medio de financiamento do Estado. 
 

− Recoñecer os principais impostos que gravan a actividade empresarial e profesional. 

 

− Relacionar a forma xurídica e a fiscalidade aplicable á actividade empresarial. 
 

− Liquidar sinxelos supostos fiscais. 
 

− Descubrir o papel redistributivo dos impostos. 
 

− Obter, seleccionar e interpretar información, tratala de forma autónoma, utilizando, no seu 

caso, medios informáticos, e aplicala á toma de decisións empresariais. 

− Manifestar iniciativa persoal, capacidade de organización e eficiencia nos traballos e tarefas 

realizados individual e colectivamente, achegando ideas, tomando decisións e valorando o 

traballo ben feito. 

 

Contidos 

− Lexislación mercantil 
 

− Concepto e fontes 
 

− Obrigacións e dereitos da empresa 

 

− Lexislación fiscal 
 

− Concepto de dereito fiscal. Fontes 
 

− Tributos. Clases 
 

− Impostos. Clases 

 

− Os impostos e a sociedade 
 
Criterios de avaliación 

− Definir a importancia que ten a empresa dentro do dereito mercantil. Todas as súas 

obrigacións e os seus dereitos. 

− Argumentar porqué o dereito fiscal inflúe no desenvolvemento da empresa. 
 

− Diferenciar os tipos de impostos aos que está sometida a empresa polo mero feito de realizar 

a súa actividade. 

− Clasificar os impostos e todos os seus elementos, diferenciándoos para cada  tipo de imposto. 
 

− Resolver exercicios sinxelos, nos que se expoña a liquidación dos distintos impostos 

que afectan as empresas de forma xeral (IS e IVE).   

Temporalización 
Pódense dedicar unhas 5 sesións a esta unidade didáctica. 

 



 

UNIDADE 5: CLASES DE EMPRESAS 
Obxectivos 

− Identificar a natureza, funcións e principais características dos tipos de empresas máis 

representativos. 

− Analizar as características máis relevantes de distintos tipos de empresas, identificando as 

súas funcións e interrelaciones, así como a súa organización. 

− Saber escoller para cada situación a forma xurídica máis adecuada na creación da empresa. 
 

− Coñecer os elementos máis importantes dos diferentes sectores da actividade e, explicar, a 

partir delas, as principais estratexias das empresas. 

− Saber que é un sector empresarial e identificar a que sector pertence unha empresa calquera, 

sinalando as diferentes estratexias que pode seguir unha empresa para a consecución dos 

seus obxectivos. 

− Manifestar iniciativa persoal, capacidade de organización e eficiencia nos traballos e tarefas 

realizados individual e colectivamente, achegando ideas, tomando decisións e valorando o 

traballo ben feito. 

− Obter, seleccionar e interpretar información, tratala de forma autónoma, utilizando, no seu 

caso, medios informáticos, e aplicala á toma de decisións empresariais. 

 

Contidos 

− Clasificación das empresas 
 

− Segundo o seu tamaño 

 

− Segundo a súa actividade 
 

− Segundo  a zona xeográfica onde compita 
 

− Segundo o destino dos seus beneficios 

 

− Segundo a propiedade do seu capital 
 

− Segundo a súa forma xurídica 
 

− Tipos de empresa segundo a súa forma xurídica 
 

− Empresa individual 

 

− Empresa sociedade 
 

− Sociedade Mercantil   

− Sociedade colectiva. 
 

− Sociedade comanditaria simple. 
 

− Sociedade comanditaria por accións. 

 

− Sociedade de responsabilidade limitada. 
 

− Sociedade limitada nova empresa. 
 

− Sociedade anónima. 



 

 

− Sociedades mercantís especiais 

 

− Sociedade laboral 
 

− Sociedade cooperativa 
 
 

Criterios de avaliación 
 

− Clasificar as empresas segundo os diversos aspectos (tamaño, actividade, capital, etc.). 
 

− Clasificar as empresas segundo a súa forma xurídica. 

 

− Diferenciar as empresas individuais e as sociedades. 
 

− Dentro das sociedades mercantís, coñecer a diferenza entre unha sociedade personalista 

e unha sociedade capitalista. 

− De cada tipo de empresas, establecer o número de socios, o capital mínimo para crearse, 

a responsabilidade ante terceiras persoas, a razón social e a súa fiscalidade. 

− Diferenciar claramente as sociedades de responsabilidade limitada e as sociedades 

anónimas (capital, forma de constitución, etc.). 

− Establecer a diferenza entre unha participación e unha acción, e entre socios e accionistas. 
 

− Coñecer os órganos de xestión das distintas sociedades que existen. 
 

− Describir os conceptos básicos relativos ás accións. 

 

− Resolver exercicios básicos sobre operacións de compra-venda de accións e de ampliación 

de capital. 

− Manexar os conceptos básicos relativos ás accións e saber solucionar exercicios 

relacionados con estes conceptos a nivel moi básico. 

− Identificar os trazos principais do sector en que a empresa desenvolve a súa actividade. 

 
Temporalización 
Adicaranse 10 sesións a esta unidade didáctica.   
 

UNIDADE 6: XESTIÓN DOS RECURSOS HUMANOS. 
Obxectivos 

− Analizar a actividade económica das empresas, en especial as da contorna inmediata, a 

partir da función específica de cada unha das súas áreas organizativas (área de recursos 

humanos), as súas relacións internas e a súa dependencia externa. 

− Analizar o funcionamento de organizacións e grupos en relación coa aparición e resolución de 

conflitos (conflitos laborais). 

− Recoñecer a importancia que para as empresas e a sociedade teñen a investigación, 

as innovacións tecnolóxicas, aplicado en particular na xestión dos recursos humanos. 

− Entender a repercusión da xestión dos recursos humanos no desenvolvemento da actividade 

da empresa, relacionándoa co resto de áreas funcionais da organización empresarial. 



 

− Analizar como a motivación do persoal dunha empresa pode incidir positivamente na 

consecución dos obxectivos empresariais. 

− Recoñecer a importancia da xestión por competencias nas novas tendencias de xestión 

dos recursos humanos que permite que a empresa poida desenvolver novas 

potencialidades e ampliar a súa capacidade competitiva. 

− Apreciar como a xestión dos recursos humanos presenta características especiais en 

comparación con outras áreas funcionais, dado que o seu obxecto é o persoal da empresa, 

as súas capacidades como seres humanos e as súas relacións sociais dentro e fóra da 

empresa. 

 

Contidos 

− Xestión de recursos humanos 
 

− Funcións da xestión de recursos humanos 
 

− Organización e planificación do persoal 

 

− Recrutamento de recursos humanos 
 

− Selección de persoal 
 

− Plans de acollida do persoal 
 

− Plans de carreira e promoción profesional 

 

− Formación dos recursos humanos 
 

− Avaliación do desempeño laboral 
 

− Clima e satisfacción laboral 

 

− Administración do persoal   

− Relacións laborais 
 

− Prevención de riscos laborais 
 

− Xestión por competencias e intelixencia emocional 

 

− A motivación dos recursos humanos 
 

Criterios de avaliación 

− Recoñecer a xestión dos recursos humanos respecto das competencias, as relacións e 

o coñecemento na creación de capital humano. 

− Coñecer e valorar a importancia do elemento humano dentro da empresa. 
 

− Definir as funcións do departamento de recursos humanos. 
 

− Decidir criterios de selección e contratación de traballadores. 
 

− Coñecer e valorar os dereitos e deberes dos traballadores así como a importancia da 

conciliación de vida familiar e laboral. 

− Diferenciar as partes dunha nómina e confeccionar unha nómina para un caso sinxelo. 

 



 

− Coñecer e valorar as mediadas máis habituais de resolución de conflitos laborais. 
 

− Valorar a importancia das tecnoloxías da información e a comunicación na xestión dos 

recursos humanos. 

− Coñecer e valorar a importancia da seguridade e hixiene no traballo. 
 
 

Temporalización 
    10 sesións a esta unidade didáctica. 

 
UNIDADE 7: ÁREA DE PRODUCIÓN 
Obxectivos 

− Apreciar o papel das empresas (elaboración de produtos) na satisfacción das necesidades 

dos consumidores e no aumento da calidade de vida e benestar da sociedade, así como 

elaborar xuízos ou criterios persoais sobre as súas disfuncións. 

− Analizar a actividade económica das empresas, en especial as da contorna inmediata, a 

partir da función específica de cada unha das súas áreas organizativas (área de produción), 

as súas relacións internas e a súa dependencia externa. 

− Recoñecer a importancia que para as empresas e a sociedade teñen a investigación, as 

innovacións tecnolóxicas e a globalización económica en relación coa competitividade, 

o crecemento e a localización empresarial.   

− Valorar críticamente as posibles consecuencias sociais e ambientais da actividade 

empresarial, así como a súa implicación no esgotamento dos recursos naturais, sinalando a 

súa repercusión na calidade de vida das persoas. 

 

Contidos 

− Produción e proceso produtivo 
 

− Concepto de produción 

 

− Proceso produtivo 
 

− A tecnoloxía e a innovación tecnolóxica (I+D+I) 
 

− A función de produción. Produtividade e eficiencia 

 

− A función de produción 
 

− Produtividade 
 

− Eficiencia da produción 
 

− Os custos da empresa 

 

− Custos fixos e custos variables 
 

− Custos directos e custos indirectos 
 

− Estrutura de custos da empresa 

 

− Limiar de rendibilidade ou punto morto 
 

− Decisión de comprar ou producir. Limiar de produción 
 



 

− A xestión da produción 
 

− A planificación da produción 

 

− Métodos e técnicas de planificación da produción 
 

− A calidade na empresa 
 

− A certificación de calidade 

 

− A empresa e a protección do medio ambiente 
 

− Externalidades e custo social da produción 
 

− A industria do medio ambiente: oportunidades empresariais 
 

Criterios de avaliación 

− Coñecer o concepto de produción desde diferentes puntos de vista. 

− Clasificar diferentes procesos produtivos segundo diversos criterios. 
 

− Recoñecer a importancia da aplicación da tecnoloxía e a investigación na mellora da 

produtividade. 

− Calcular a produtividade da empresa a partir de datos de produción e utilización de diferentes 

factores de produción. 

− Diferenciar procesos produtivos segundo a súa eficiencia técnica e económica. 
 

− Clasificar os custos da produción segundo diferentes criterios. 
 

− Determinar para un caso sinxelo a estrutura de custos e de ingresos dunha empresa, e 

calcular o seu beneficio. 

− Determinar a cantidade que ha de producir e vender dun produto unha empresa para comezar 

a obter beneficios, así como a cantidade dun compoñente da produción para a cal é mellor 

producilo que compralo. 

− Coñecer os factores que limitan a produción empresarial e as técnicas de planificación da 

produción. 

− Valorar a calidade da produción e a súa influencia na competitividade da empresa. 
 

− Valorar os efectos externos, tanto positivos como negativos, que provoca a actividade 

produtiva sobre o medio ambiente. 

− Citar exemplos de oportunidades empresariais relacionadas co medio ambiente. 
 

Temporalización 
Pódense dedicar unhas 14 sesións a esta unidade didáctica. 

 
UNIDADE 8: ÁREA DE APROVISIONAMENTO 

 
Obxectivos 

− Analizar a actividade económica das empresas, en especial as da contorna inmediata, a 

partir da función específica de cada unha das súas áreas organizativas (área de 

aprovisionamento), as súas relacións internas e a súa dependencia externa. 

− Valorar a importancia da xestión dos inventarios para a obtención dos obxectivos da empresa. 



 

 

− Coñecer diferentes métodos de xestión das existencias. 
 

− Coñecer diferentes métodos de valoración das existencias no almacén. 
 
 

Contidos 

− A función de aprovisionamento 
 

− As existencias; concepto e tipos   

− A xestión de inventarios 
 

− Clasificación dos custos das existencias 
 

− Administración de inventarios 

 

− Modelo de pedido óptimo ou modelo de Wilson 
 

− Modelo ABC de xestión de inventarios 
 

− Sistema JIT de xestión de inventarios 
 

− A valoración das existencias 

 

− Valoración das saídas do almacén. Criterios de valoración 
 

− Ficha de control de existencias 
 

Criterios de avaliación 

− Diferenciar o ciclo de aprovisionamento dunha empresa comercial e dunha empresa 

produtora. 

− Coñecer o concepto de existencias e os seus tipos. 

− Clasificar os custos relacionados coa existencia de inventarios na empresa. 

− Calcular o pedido óptimo que ha de realizar unha empresa para minimizar os custos de 

inventarios (modelo de Wilson). 

− Definir as características dos criterios ABC e just-in-estafe para a xestión de 

inventarios. 

 

− Calcular o valor das existencias finais do almacén aplicando o criterio FIFO e PMP a 

partir dunhas listaxes de entradas e saídas de existencias a diferentes prezos. 

− Confeccionar fichas de almacén segundo os criterios FIFO e PMP. 
 

Temporalización 
            Pódense dedicar unhas 8 sesións a esta unidade didáctica. 

 

 
UNIDADE 9: ÁREA COMERCIAL. A MERCADOTECNIA 
Obxectivos 

− Analizar a actividade económica das empresas, en especial as da contorna inmediata, a 

partir da función específica de cada unha das súas áreas organizativas (área comercial), as 

súas relacións internas e a súa dependencia externa. 

− Identificar as políticas de mercadotecnia de diferentes empresas en función dos mercados 

aos que dirixen os seus produtos. 

− Decidir a planificación de mercadotecnia máis adecuada para a consecución dos obxectivos 

empresariais. 

 



 

 

 

− Recoñecer a importancia que para as empresas e a sociedade teñen a investigación e 

as innovacións tecnolóxicas, en particular a súa aplicación na mercadotecnia. 

Contidos 

− Departamento comercial 
 

− Evolución da actividade comercial 
 

− Mercado 
 

− Tipos de mercado 

 

− Demanda total e cota de mercado 
 

− Estudo de mercado 
 

− Fases do estudo de mercado 

 

− Técnica de recollida de datos primarios 
 

− Análises da contorna xeral 
 

− Análise da competencia 
 

− Análise do consumidor 

 

− Comportamento do consumidor 
 

− A segmentación de mercados 
 

− Posicionamento de produto 

 

− A mercadotecnia e os seus elementos 
 

− Concepto de mercadotecnia 
 

− Elementos da mercadotecnia 
 

− Produto 

 

− Concepto de produto 
 

− Marca 
 

− Ciclo de vida dun produto 

 

− Prezo 
 

− Concepto de prezos e obxectivos 
 

− Métodos de fixación de prezos



 

 

− A promoción 
 

− A publicidade 
 

− A promoción das vendas 

 

− A venda persoal 
 

− As relacións públicas 
 

− A plublicity 
 

− Merchandising ou a publicidade no lugar de venda 

 

− A distribución 
 

− A canle de distribución 
 

− Estratexia de distribución 

 

− Canles de distribución alternativos 
 

− Plan de mercadotecnia 
 

− Aplicación da mercadotecnia ás tecnoloxías da información e comunicación 
 

− Comercio electrónico 

 

− Mercadotecnia e redes sociais 
 
 

Criterios de avaliación 

− Coñecer as funcións máis importantes da área comercial da empresa. 
 

− Caracterizar un mercado en función do número de competidores, do produto vendido. 
 

− Calcular a cota de mercado para unha empresa determinada a partir das vendas da empresa e 

as vendas totais do mercado. 

− Coñecer as fases do estudo de mercado e os elementos a analizar e sabelo aplicar a un 

caso concreto. 

− Analizar as características do mercado e explicar, de acordo con elas, as políticas 

de mercadotecnia aplicadas por unha empresa ante diferentes situacións e 

obxectivos. 

− Coñecer as etapas do ciclo de vida do produto e determinar a política de mercadotecnia máis 

adecuada en cada situación. 

− Analizar e valorar diversas estratexias de mercadotecnia utilizadas en produtos reais 

polas empresas. 

− Elaborar un plan de mercadotecnia para un caso sinxelo.



 

 

− Valorar a importancia da aplicación das tecnoloxías da información e a comunicación aplicadas 

á mercadotecnia. 

Temporalización 
Pódense dedicar unhas 15 sesións a esta unidade didáctica. 

 
 

UNIDADE 10: ESTADOS FINANCEIROS DA EMPRESA. 

 
Obxectivos 

− Interpretar, de modo xeral, estados de contas anuais de empresas, identificando os seus 

compoñentes e clasificando a información recollida. 

− Obter, seleccionar e interpretar información, tratala de forma autónoma, utilizando, no seu 

caso, medios informáticos, e aplicala á toma de decisións empresariais. 

− Describir os elementos que forman parte do patrimonio da empresa. 
 

− Realizar traballos sobre a información contable con orde e rigor, mostrando interese polo 

coñecemento e o uso do Plan Xeral de Contabilidade (PGC). 

− Elaborar balances a partir da información proporcionada sobre o patrimonio da empresa, 

utilizando o modelo abreviado do PGC. 

− Elaborar contas de resultados a partir da información proporcionada sobre o patrimonio da 

empresa, utilizando o modelo abreviado do PGC. 

− Manifestar iniciativa persoal, capacidade de organización e eficiencia nos traballos e tarefas 

realizados individual e colectivamente, achegando ideas, tomando decisións e valorando o 

traballo ben feito. 

− Habituarse a consultas bibliográficas, documentais ou persoais para aclarar ou solucionar 

problemas e transmitir as respostas de maneira inteligible, utilizando un vocabulario 

técnico adecuado. 

Contidos 

− A información na empresa 

− Patrimonio da empresa 

− As masas patrimoniais 

− Os elementos patrimoniais 

− Os resultados da empresa 

− Plan Xeral de Contabilidade  

− Que é o Plan Xeral de Contabilidade? 

− Estrutura do Plan Xeral de Contabilidade 

− As contas anuais oficiais 

− Balance de Situación 

− A Conta de Perdas e Ganancias 

− Outros estados financeiros 

− Os libros oficiais da contabilidade 
 

 

 

 

 



 

Criterios de avaliación 

− Identificar os datos máis relevantes do balance e da conta de perdas e ganancias, explicar o 

seu significado, diagnosticar a súa situación a partir da información obtida e propor medidas 

para a súa mellora. 

− Clasificar bens, dereitos e obrigacións no balance da empresa. 
 

− Distinguir entre elementos patrimoniais de activo e de pasivo. 

 

− Confeccionar o balance de situación dunha empresa. 
 

− Identificar os compoñentes dos ingresos e dos gastos. 
 

− Confeccionar a conta de perdas e ganancias dunha empresa. 

 

− Coñecer os diferentes libros oficiais que compoñen a contabilidade da empresa e que son 

esixidos de forma obrigatoria en relación á súa actividade. 

− Analizar situacións xerais de empresas reais ou imaxinarias utilizando os recursos materiais 

adecuados e as tecnoloxías da información. 

 

Temporalización 
Pódense dedicar unhas 15 sesións a esta unidade didáctica. 

 

 
UNIDADE 11: ANÁLISE DOS ESTADOS FINANCEIROS DA EMPRESA. 

 
Obxectivos 
- Analizar os estados financeiros dunha empresa aplicando todas as técnicas analíticas que 

permiten interpretar as variacións e os cambios na evolución da empresa. 
- Estudar a estrutura económica e financeira da empresa e tomar decisións sobre melloras a 

aplicar. 
- Elaborar balances e conta de resultados a partir da información proporcionada sobre o 

patrimonio e a actividade da empresa. 
- Interpretar, de modo xeral, estados de contas anuais de empresas, identificando os seus  

posibles desequilibrios económicos e financeiros, e propor medidas correctoras. 
- Obter, seleccionar e interpretar información, tratala de forma autónoma, utilizando, no seu 

caso, medios informáticos, e aplicala á toma de decisións empresariais. 
- Manifestar iniciativa persoal, capacidade de organización e eficiencia nos traballos e tarefas 

realizados individual e colectivamente, achegando ideas, tomando decisións e valorando o 
traballo ben feito. 

- Habituarse á realización de consultas bibliográficas, documentais ou persoais con obxecto de 
aclarar ou solucionar problemas e transmitir as respostas de maneira inteligible, utilizando un 
vocabulario técnico adecuado. 

 
Contidos 
- Introdución á análise de estados contables 

 
- Estudo dos estados contables 

 
- Tipos de análises de estados contables 

 
- Análise patrimonial 
 

- Análise financeira 
 



 

- Fondo de manobra 

 
- As situacións financeiras 

 
- Os cocientes financeiros 

 
- Análise económica 

 
- Técnicas de análise económica 

 
- Análise da rendibilidade 

 
- Rendibilidade económica 

 
- Rendibilidade financeira 

 
- Apalancamiento e endebedamento 

 
 

Criterios de avaliación 
- Identificar os datos máis relevantes do balance e da conta de perdas e ganancias, explicar 

o seu significado, diagnosticar a súa situación a partir da información obtida e propor 

medidas para a súa mellora. 

- Entender a utilidade da análise dos estados financeiros. 

 
- Aplicar as técnicas matemáticas necesarias para realizar unha análise patrimonial, 

financeiro ou económico. 

- Calcular o fondo de manobra a partir do balance dunha empresa.    

- Interpretar o significado do fondo de manobra, sexa positivo ou negativo. 
- Coñecer as situacións financeiras nas cales se pode atopar unha empresa. 
- Calcular os cocientes financeiros en referencia á solvencia e á liquidez 
- Analizar e comparar os resultados dos cocientes para diferentes períodos ou para 

diferentes empresas. 

- Identificar os compoñentes dos resultados da empresa e procesalos para realizar unha 

análise económica da situación da empresa. 

- Diferenciar entre os diversos tipos de rendibilidade, a súa interpretación e os seus 

compoñentes. 

- Determinar os compoñentes dos resultados da empresa e das súas rendibilidades, 

identificando a súa situación e propondo melloras. 

- Analizar situacións xerais de empresas reais ou imaxinarias utilizando os recursos 

materiais adecuados e as tecnoloxías da información. 

Temporalización 
Pódense dedicar unhas 20 sesións a esta unidade didáctica. 

 
UNIDADE 12: ÁREA DE FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

 
Obxectivos 

- Definir o concepto de función financeira da empresa e fonte de financiamento. 
 

- Identificar e clasificar, segundo diferentes criterios, as fontes de financiamento da empresa. 
 

- Diferenciar as posibles fontes de financiamento dunha empresa e razoar a elección 

máis adecuada. 



 

- Definir o concepto de investimento e clasificar os investimentos segundo a tipoloxía. 
 

- Aplicar os criterios VAN e TIR para a selección de investimentos. 

 
- Definir e calcular o período medio de maduración da empresa. 

 
- Seleccionar a mellor fonte de financiamento tendo en conta o custo. 

 
- Mostrar iniciativa na toma de decisións sobre investimentos. 

 
- Mostrar iniciativa na resolución de problemas e na elaboración de conclusións. 

 
 

Contidos 
- Fontes de financiamento da empresa 

 
- Fontes de financiamento segundo a titularidade   

- Recursos propios ou financiamento propio 
 

- Recursos financeiros alleos a longo prazo 
 

- Recursos financeiros alleos a curto prazo 

 
- Custo e selección da fonte de financiamento 

 
- Custo da fonte de financiamento 

 
- Selección da fonte de financiamento 

 
- Investimento. Concepto e tipos 

 
- Características dun investimento 

 
- Métodos de selección e valoración de investimentos 

 
- Métodos estáticos 

 
- Métodos dinámicos 

 
- Os ciclos da empresa 

 
- ciclo longo 

 
- ciclo curto 

 
- Período medio de maduración 

 
- Subperiodos que forman o período medio de maduración 

 
- Cálculo do período medio de maduración 

 
- Capital mínimo ou fondo de manobra necesario 

 
Criterios de avaliación 

- Clasificar as fontes de financiamento da empresa segundo diferentes criterios (prazo 

de devolución, procedencia, propiedade). 



 

- Coñecer as características das fontes de financiamento máis habituais utilizadas 

polas empresas. 

- Diferenciar as posibles fontes de financiamento nun suposto sinxelo e razoar a elección 

máis adecuada. A finalidade deste criterio é comprobar que se saben valorar as necesidades 

de financiamento básicas dunha empresa e propor de maneira argumentada as opcións 

financeiras que mellor se adaptan a un caso concreto. 

- Coñecer o concepto de investimento e a relación co aforro. 
 

- Identificar as características dun investimento.   

- Valorar distintos proxectos de investimento sinxelos e justificar razonadamente a selección 

da alternativa máis vantaxosa. Preténdese comprobar a capacidade para utilizar métodos 

diversos de selección de investimentos con obxecto de resolver casos básicos. 

- Definir o período medio de maduración dunha empresa así como os subperiodos que 

o forman. 

- Calcular o período medio de maduración dunha empresa industrial e comercial. 
 

Temporalización 
Pódense dedicar unhas 10 sesións a esta unidade didáctica. 

 

 

Contidos mínimos 

1. Coñecer e interpretar os diversos elementos da empresa, as súas áreas de actividade, os seus 
tipos, funcións e interrelacións valorando a achega de cada un deles segundo o tipo de empresa. 

 
Trátase de comprobar que o alumnado adquiriu unha visión global da empresa; que sabe 
diferenciar os diferentes elementos que a compoñen (grupo humano, patrimonio, ámbito e 
organización); que coñece as súas áreas de actividade e a existencia de elementos diferentes en 
función da empresa de que se trate. Tamén se comprobará a capacidade de analizar as relacións 
mutuas entre a empresa e o exterior. 

 

2. Identificar as principais normas mercantís, laborais e fiscais que regulan as actividades 
empresariais. Describir as principais formas xurídicas da empresa, explicando e entendendo os 
trazos principais de cada unha delas. 

 
Con este criterio preténdese comprobar que o alumnado coñece dunha maneira xeral as principais 
normas mercantís, laborais e fiscais que regulan as actividades empresariais, ademais de 
comprobar se o alumnado é quen de facer cadros sinópticos e esquemas claros das formas 
xurídicas máis importantes. 

 

3. Identificar os trazos principais do sector e do contorno en que a empresa desenvolve a súa 
actividade e explicar, a partir deles, as distintas estratexias, decisións adoptadas e as posibles 
implicacións sociais e ambientais das súas decisións. 

 
Búscase comprobar se o alumnado comprendeu as relacións de interdependencia existentes entre 
a empresa e o seu contorno; búscase tamén comprobar se sabe diferenciar as implicacións, tanto 
positivas coma negativas, que supoñen as decisións empresariais, especialmente nos ámbitos 
social e ambiental. 

 

4. Analizar a situación das empresas multinacionais e das PEME, no marco do fenómeno da 
globalización, identificando os aspectos positivos e negativos que o citado fenómeno presenta. 
Valorar a importancia das cooperativas como impulsoras do desenvolvemento económico e social 
de Galicia. 



 

 
Trátase de valorar a capacidade do alumno/a para describir as características actuais das 
empresas multinacionais e das PEME e para analizar as vantaxes e inconvenientes de que 
goza cada unha  

delas nun mercado cada vez máis condicionado polo fenómeno da globalización. Farase a partir 
de exemplos da realidade galega actual. Tamén se busca que comprenda a importancia do 
fenómeno cooperativo para a economía e para a sociedade galegas. 

 

5. Describir a organización dunha empresa e as súas posibles modificacións e melloras en función 
do ámbito en que desenvolve a súa actividade. Valorar a importancia para as empresas de contar 
cun sistema organizativo eficiente, como os sistemas de xestión da calidade. 

 
Este criterio pretende comprobar se se sabe interpretar a organización formal e informal dunha 
empresa e detectar e propoñer solucións a disfuncións ou problemas que impidan un 
funcionamento eficiente na organización empresarial. Ademais, preténdese que o alumnado 
identifique os sistemas de xestión da calidade como sistemas de mellora continua na empresa. 

 
 

6. Describir as técnicas básicas para a xestión dos recursos humanos, identificando os dereitos e 
deberes máis importantes que as traballadoras e os traballadores teñen derivados da súa relación 
laboral, con especial atención aos referidos á conciliación da vida laboral e familiar. Valorar a 
importancia que teñen a seguranza e a hixiene no traballo, ademais da prevención dos riscos 
laborais. 

 
Este criterio busca que o alumnado recoñeza a relevancia dos recursos humanos como variable 
que contribúe de maneira especial ao logro da eficiencia organizativa. Tamén busca o 
recoñecemento de como o respecto aos dereitos, á seguranza dos traballadores/as e á  
conciliación da súa vida laboral e familiar reduce a conflitividade e incide de maneira directa no bo 
funcionamento da empresa. 

 

7. Coñecer o funcionamento da área de produción dunha empresa e recoñecer a importancia da 
aplicación das novas tecnoloxías na mellora da produtividade. Valorar a importancia da 
investigación, o desenvolvemento e a innovación como garantes da supervivencia  e  de 
crecemento das empresas. 

 
Trátase de comprobar se o alumnado coñece as tarefas fundamentais da función produtiva da 
empresa e se é quen de calcular a produtividade. Igualmente preténdese constatar que recoñece  
o papel das novas tecnoloxías, así como do investimento en investigación, desenvolvemento e 
innovación, no aumento da competitividade da empresa e na mellora da calidade dos seus 
produtos. 

 

8. Coñecer os principais sistemas de valoración e xestión dos inventarios. Valorar a súa 
importancia na contribución aos resultados da empresa. 

 
Búscase que o alumnado valore a importancia e a necesidade dunha correcta xestión dos 
inventarios e que coñeza os custos asociados a eles. Preténdese que coñeza os principais 
sistemas de valoración de inventarios (FIFO, LIFO, PMP) e da súa xestión; e que determine, para 
casos sinxelos, o nivel de pedido óptimo. 

 

9. Determinar, para un caso sinxelo, a estrutura de ingresos e de custos dunha empresa, calcular o 
seu beneficio e limiar de rendibilidade.   

Preténdese valorar se os alumnos adquiriron a capacidade de diferenciar e estruturar os ingresos 
e custos xerais dunha empresa, determinando o beneficio ou perda xerado, así como o limiar de 
produción e vendas necesario para a xeración de beneficios e a súa supervivencia. 

 

10.Analizar as características dos mercados utilizando técnicas de investigación e segmentación 
destes. Explicar, de acordo con elas, as diferentes políticas comerciais que se poden aplicar. 



 

 
Preténdese avaliar se o alumnado sabe caracterizar un mercado en función do número de 
competidores, do produto vendido, das características das persoas destinatarias etc.; que coñeza  
e entenda a finalidade e os elementos básicos das investigacións de mercados e das diferentes 
estratexias de márketing. 

 

11.Recoñecer os datos máis relevantes do balance e da conta de perdas e ganancias, explicar o 
seu significado, diagnosticar a súa situación a partir da información obtida e propoñer medidas 
para a súa mellora. 

 
Preténdese comprobar que as alumnas e os alumnos saiban recoñecer os diferentes elementos 
destes documentos e o seu significado na empresa. Tamén se pretende valorar se son capaces de 
analizar a situación patrimonial, financeira e económica nun caso sinxelo, detectando 
desequilibrios e propoñendo medidas correctoras destes. 

 

12.Buscar, analizar e interpretar información procedente do ámbito empresarial local, galego, 
español ou internacional, utilizando os recursos materiais adecuados e as tecnoloxías da 
información e da comunicación. 

 
Trátase de comprobar se o alumnado é capaz de distinguir e analizar información significativa 
referida ao mundo empresarial e se é capaz de relacionala cos contidos estudados na materia. 
Trátase tamén de comprobar que é quen de buscar información do ámbito empresarial, utilizando 
as novas tecnoloxías da información e da comunicación, especialmente a internet. 

 

13.Describir as posibles fontes de financiamento a que ten acceso unha empresa e, a través dun 
suposto sinxelo, razoar a elección máis axeitada. 

 
A finalidade deste criterio é comprobar a capacidade de valorar as necesidades de financiamento 
básicas dunha empresa, así como coñecer e clasificar as diferentes fontes de  financiamento. 
Tamén trata de valorar a capacidade de propoñer razoadamente as opcións financeiras que mellor 
se adaptan a un caso concreto, relacionando o financiamento co investimento. 

 

14.Valorar distintos proxectos de investimento sinxelos que pode acometer unha empresa e 
seleccionar, xustificando a decisión, cal resulta a alternativa máis vantaxosa. Valorar tamén a 
importancia e a necesidade da realizar unha planificación e un posterior control de calquera 
proxecto que se leve adiante nunha empresa. 

 
Preténdese comprobar a capacidade para utilizar métodos diversos de selección de investimentos, 
co obxectivo de resolver casos básicos. Tamén se busca que o alumnado recoñeza a importancia  
da planificación e do control de calquera proxecto que a empresa pretenda iniciar. 

 

15.Deseñar e planificar e valorar un proxecto empresarial simple, con actitude emprendedora e 
creatividade, avaliando a súa viabilidade.  

 

Con este criterio preténdese valorar se o alumnado é capaz de aplicar con creatividade os contidos 
da materia a un sinxelo proxecto empresarial froito da xeración e maduración dunha idea de 
negocio por parte do alumnado, valorando as súas dificultades, debilidades e oportunidades. 
Valorarase igualmente a disposición para o traballo en equipo, a creatividade e a planificación e 
organización. 

 

 

Criterios de avaliación 
Aparecen referidos nas correspondentes unidades didácticas. 

 

 

 

 



 

 

Metodoloxía didáctica 
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.  

 

Procedementos e instrumentos de avaliación 
 

Directrices para a avaliación incial. 

 
O profesorado recopilará nos primeiros días de clase, información sobre os coñecementos previos 
do alumnado e o grao de desenvolvemento das competencias básicas, realizaranse probas, tamén 
se terán en conta os datos recollidos durante o desenrolo das clases, exercicios feitos na clase e 
na casa, actitude, etc. 
O seu obxectivo é facilitar información sobre diversos aspectos do alumnado tales como o seu 
coñecemento acerca das destrezas propias da materia e a detección de alumnado con posibles 
dificultades de aprendizaxe ou con capacidades superiores a media do grupo. Dita información 
servirá ó profesor para programar as adaptacións necesarias, así como as actividades de reforzo 
ou ampliación se fose necesario. 

 
Procedementos e instrumentos de avaliación. 

 
A avaliación efectuarase a través de tres elementos: a actitude na clase, os exames de cada 
avaliación, e os traballos realizados o longo da avaliación. 

 
A actitude  a particiàción e  e a colaboración será avaliada cun 1 punto da nota da avaliación. 
Os traballos expostos aos compañeiros 1 punto máximo. 



 

 
Ó rematar dous ou tres bloques temáticos, realizarase unha proba escrita que poderá incluír: 
Probas obxectivas de resposta breve. 
Probas obxectivas comentadas, nas 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. 
Todas as cuestións ou problemas terán como referencia os criterios de avaliación  
correspondentes. 
 
 A súa valoración será de 8 puntos. A puntuación obtida sumarase á correspondente nos outros 
apartados obxecto de avaliación. 
Como criterio de corrección das actividades e das probas escritas, valoraranse os coñecementos 
teórico/prácticos do alumnado, así como o rigor nos razoamentos desenvolvidos e na linguaxe 
empregada. No desenvolvemento dos problemas, exercicios e cuestións valoraranse os seguintes 
aspectos: 

 

 A coherencia ordenada e razoada na exposición da resposta. 

 A claridade da exposición. 

 A utilización dunha adecuada terminoloxía. 

 A facilidade e a precisión na realización do cálculo. 
 

Ademais a puntuación de cada pregunta está condicionada polo que o alumno fai ben, é dicir, as 
preguntas parcialmente contestadas ou incorrectas nos resultados finais, poden acadar unha 
puntuación intermedia en función do seu desenvolvemento. No suposto de que a nota a constar 
nos documentos de avaliación conteña decimais, redondearase ó enteiro por exceso ou defecto. 
Na avaliación parcial trimestral farase constar unha nota de entre 1 a 10 puntos, sendo o resultado 
de aplicar o promedio das cualificacións totais obtidas nos distintos bloques obxecto de avaliación, 
tendo en conta que se o alumno non superou algún dos bloques temáticos, a puntuación máxima 
que constará no documento de avaliación será de 4 puntos. 

 
No mes de xuño haberá un exame final, coa materia distribuída por trimestres, para aqueles 
alumnos que teñan algunha avaliación suspensa. 

A nota final da materia resultará da media aritmética das tres avaliacións, para acadar unha 
cualificación positiva, deberá ter superadas as tres avaliacións. 

 
Aqueles alumnos que non acadasen unha cualificación positiva a final de curso, deberán realizar 
unha proba escrita na convocatoria extraordinaria do mes de setembro. 
Dita proba será global; estará referida ás unidades de traballo e ós criterios de avaliación 
asociados, recollidos na presente Programación; a súa estrutura coincidirá coa das realizadas ó 
longo do curso. A valoración máxima será de 10 puntos e deberase obter un mínimo de 5 puntos 
para considerarse superada. 

 
 

Actividades de recuperación 
 
Naqueles casos nos que o proceso de aprendizaxe non sexa progresivo, é dicir, cando o alumno 
non logre superar as deficiencias e fallos detectados e, polo tanto, non alcanzase unha valoración 
suficiente en calquera dos contidos avaliados, estableceranse actividades específicas de 
recuperación. 
O profesor distribuirá actividades personalizadas para o alumnado que o precise, co fin de que 
acade os obxectivos establecidos. Ademais, proporcionaranse supostos prácticos para realizar na 
casa, que despois se entregarán ó profesor para ser valorados persoalmente. Deste xeito, partindo 
da diversidade de circunstancias, formularanse metodoloxías e niveis de axuda variados e 
axeitados; poderanse prever adaptacións de material didáctico, proporanse actividades de 



 

aprendizaxe diferentes… Todas estas medidas buscarán que todo o alumnado alcance os mesmos 
obxectivos traballando sobre os mesmos contidos. 
Aqueles alumnos que non acadasen unha cualificación positiva a final de curso, deberán realizar 
unha proba escrita na convocatoria extraordinaria do mes de setembro. 
Dita proba será global; estará referida ás unidades de traballo e ós criterios de avaliación 
asociados, recollidos na presente Programación; a súa estrutura coincidirá coa das realizadas ó 
longo do curso. A valoración máxima será de 10 puntos e deberase obter un mínimo de 5 puntos 
para considerarse superada. 
 

 

Contribución ao Proxecto Lector 

Tratamento do fomento da lectura: 

 Interese por ler diante do grupo con claridade e vocalizando. 

 Interpretación de mensaxes que conteñan informacións sobre cantidades, porcentaxes e 

medidas ou sobre elementos ou situacións de carácter económico. 

 Valoración se a información dada por un texto é fiable, atendendo ás unidades de medida que 
se mencionan. 

 Integrar na linguaxe os conceptos e a terminoloxía propios da proporcionalidade e, con eles, 

incrementar as posibilidades expresivas. 

 Comprensión do enunciado dun problema a partir da análise de cada unha das partes do texto 
e a identificación dos aspectos máis relevantes, comprobación da coherencia da solución co 
problema proposto. 

 Entender un texto co fin de poder resumir e analizar a súa información. 

 Análise dos aspectos máis destacables dos gráficos a partir de exemplos tomados dos medios 
de comunicación e de informacións relacionadas co ámbito económico. 

 Expresar concisa e claramente unha análise económica baseada nun conxunto de datos dados. 

 Valoración crítica das informacións económicas que aparecen nos medios de comunicación, 
sabendo detectar, se os houbese, abusos e usos incorrectos. 

 Recoñecemento e valoración da utilidade da linguaxe económica para representar e axudar a 
entender problemas da vida cotiá. 

 

 

Contribución ao Plan de Integración das TICs 
 

 Utilización de ferramentas tecnolóxicas para facilitar os cálculos de tipo numérico, alxébrico ou 
estadístico. 

 Realización de operacións combinadas coa calculadora, adaptándose ás características da 
máquina. 

 Utilización da calculadora como ferramenta que facilita os cálculos. 

 Utilización da calculadora como axuda nos cálculos matemáticos con números decimais e 
fraccións. 

 Utilización da calculadora en situacións de proporcionalidade e porcentaxes. 

 Utilización de programas informáticos como axuda na resolución de problemas variados.   

 Utilización da calculadora ou folla de cálculo para organizar datos, calcular parámetros centrais 
(media, mediana, moda) e de dispersión (percorrido e desviación típica) e xerar os gráficos  
máis adecuados á situación estudada. 

 Emprego do computador para buscar información en Internet útil. 

 Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación como instrumento básico de 
estudo. 

 
 

Materiais e recursos didácticos 

- Material de traballo aportado polo profesor. 



 

- O texto “ECONOMÍA DE LA EMPRESA”, editorial Galinova 

- Para traballar seguindo o modelo e esquema das probas de Selectividade remitirase aos 

alumnos/as á consulta das páxinas web: http://ciug.cesga.es 

 
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 Improdex Desarrollo Empresarial S.L., que facilita 
información sobre a creación de empresas. 

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

 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.  

 

Aplicacións informáticas. 

 

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

 Software diverso (Excell, Word, PowerPoint…). 

 

Actividades complementarias e extraescolares 
Visita empresa da zona. 

 

Medidas de atención á diversidade 
  

Non hai neste curso de 2º ningún caso de alumno que requira este tipo de atención. 

 

 

http://ciug.cesga.es/
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/
http://www.emprendedorxxi.es/
http://www.aprendeaemprender.com/
http://www.mujeresdeempresa.com/


 

4. Criterios para avaliar a programación 

Os criterios utilizados polo Departamentos  para avaliar a programación son os seguintes: 

1.- A adecuación de obxectivos, contidos, criterios de avaliación ás características e 
necesidades do alumnado. 

2.- A adecuación de procedementos e instrumentos de avaliación ás características e 
necesidades do alumnado. 

Cando se considere que a programación é mellorable nestes aspectos, será necesaria unha 
reflexión por parte do Departamento que leve a atopar as causas do problema e a buscar 
solucións. Ditas accións de mellora recolleranse na memoria final de curso para ter en conta na 
elaboración da programación do curso seguinte. 

3.- O grao de desenvolvemento da programación didáctica 

Se o grao de desenvolvemento da programación é inferior a un 75% procederase do mesmo 
xeito que no apartado anterior 

 
4. Periodicidade: Será revisada tras cada avaliación. 
 

Indicadores Escala 

 1 2 3 4 

1. Adecuación do deseño das unidades didácticas, temas ou proxectos a partir dos 
elementos do currículo.     

2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades didácticas / 
temas / proxectos.     

3. O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e a 
temporalización previstas.     

4. Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das unidades, 
temas ou proxectos.     

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. Asociación de cada estándar cos elementos transversais a desenvolver.     

9. Fixación dunha estratexia metodolóxica común para todo o departamento. [Só 
para ESO e bach.].     

10. Adecuación da secuencia de traballo na aula.     

11. Adecuación dos materiais didácticos utilizados.     

12. Adecuación do libro de texto (no caso de que se use).     

13. Adecuación do plan de avaliación inicial deseñado, incluídas as consecuencias 
da proba.     

14. Adecuación da proba de avaliación inicial, elaborada a partir dos estándares.     

15. Adecuación do procedemento de acreditación de coñecementos previos [Só 
para determinadas materias de 2º de bacharelato].     

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. [Só para ESO e 
bacharelato].     

19. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación extraordinaria. [Só 
para ESO e bach].     

20. Adecuación dos criterios establecidos para o seguimento de materias 
pendentes. [Só para ESO e bacharelato]     

21. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación desas materias     



 

pendentes. [Só para ESO e bacharelato] 

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

23. Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos 
estándares.     

24. Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con NEAE.     

25. Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e extraescolares 
previstas.     

26. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre criterios de 
avaliación, estándares e instrumentos.     

27. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre os criterios de 
promoción.     

28. Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao longo do curso.     

29. Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro.     

30. Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia.     

 

Observacións: 
Contidos que foi preciso engadir ou eliminar con respecto á programación prevista   
Medidas que se adoptarán como resultado da revisión.- revisión do tempo dedicado a cada estándar, 
 estándares que poden non ser  menos idóneos ca materia e ser substituídos .. 
 
 

 

 


