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INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

O IES Xoán Montes é un centro público ubicado no centro de Lugo con pouco alumnado

(uns 330 alumnos) de diversa procedencia, tanto do ámbito urbano como de pobos de ao

redor. 

Impártense  todos  os  niveis  educativos  da  Educación  Secundaria  Obrigatoria  e

bacharelato, ofertándose no mesmo as modalidades de Ciencias e a de Humanidades e

Ciencias Sociais. Na ESO hai 8 unidades e no bacharelato 5. Os centros adscritos son o

CEIP Quiroga Ballesteros e o Colexio da Milagrosa.

As materias asignadas ao departamento de economía son:

En 4º da ESO:

Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial

Economía

En bacharelato:

Economía en 1º de bacharelato

Economía da empresa en 2º de bacharelato

Fundamentos de Administración e Xestión en 2º de bacharelato

Tal e como establece o Decreto 86/2015 de xuño polo que se establece o currículo da

educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia,

a materia de economía en 4º de ESO é unha das 4 materias de opción do bloque de

materias  troncais  (das  que  o  alumnado  debe  escoller  2)  na  opción  de  ensinanzas
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académicas. A materia Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial é unha das 3

materias de opción do bloque de materias troncais (das que o alumnado debe escoller 2)

na opción de ensinanzas aplicadas.

En 1º de bacharelato a Economía é unha das 4 materias de opción do bloque de materias

troncais  (das  que  o  alumnado  debe  escoller  2)  na  modalidade  de  Humanidades  e

Ciencias Sociais, o mesmo sucede para 2º de bacharelato coa materia de Economía da

Empresa, podendo nos dous cursos, tanto nesa modalidade de bacharelato como na de

Ciencias, escoller a materia antes referida como materia específica, no caso de non tela

escollido no bloque de materias troncais.

A materia Fundamentos de Administración e Xestión é unha materia específica de 2º de

bacharelato,  podendo  ser  escollida  como  tal  polo  alumnado  de  calquera  das  dúas

modalidades de bacharelatos, a de Humanidades e Ciencias Sociais e a de Ciencias.

No curso 2021-2022 non se impartirá a materia Fundamentos de Administración e Xestión

no bacharelato nin a de Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial en 4º da

ESO, a pesar de poder asumilas a profesora con destino definitivo no centro, posto que a

Inspección educativa non o permitiu. 

Este  curso  impartirá,  a  única  profesora  docente  do  departamento  as  materias  de

Economía de 4º da ESO e 1º de Bacharelato,  a de Economía da Empresa de 2º de

bacharelato e a materia de Valores éticos en los dos grupos de 1º da ESO.

Programación didáctica do Departamento de Economía 4



IES XOÁN MONTES

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

Obxectivos xerais da etapa

A  Educación  secundaria  obrigatoria  contribuirá  a  desenvolver  no  alumnado  as

capacidades que lles permitan:

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

respecto ás outras persoas, 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 a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra

condición  ou  circunstancia  persoal  ou  social.  Rexeitar  os  estereotipos  que  supoñan

discriminación  entre  homes e mulleres,  así  como calquera  manifestación  de violencia

contra a muller.

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas

súas  relacións  coas  outras  persoas,  así  como  rexeitar  a  violencia,  os  prexuízos  de

calquera tipo, os comportamentos sexistas e resolver pacificamente os conflitos.
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e)  Desenvolver  destrezas  básicas  na  utilización  das  fontes  da  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 complexos, e iniciarse no coñecemento, a lectura e o

estudo da literatura.

i) Comprender e expresarse en máis dunha lingua estranxeira de maneira apropiada.

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia propia e das

outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que

realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do

mundo.

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar

as diferenzas, afianzar os hábitos do 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

criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres

vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e mellora.
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n)  Apreciar  a  creación  artística  e comprender  a linguaxe das distintas  manifestacións

artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación.

ñ) Coñecer e valorar os trazos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de

Galicia, participar na súa conservación e mellora e respectar a diversidade lingüística e

cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e

respecto  cara ao exercicio deste dereito.

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental

para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e

expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con

outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona.

ECONOMÍA

Introdución

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

secundaria  obrigatoria  e  do  bacharelato  na  Comunidade  Autónoma  de  Galicia,

considérase a necesidade da formación en economía nun contexto globalizado, no que as

relacións entre os axentes económicos e sociais son cada día máis complexas.

A consideración do comportamento económico das persoas na procura da satisfacción

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

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

social.
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Calquera persoa necesita coñecer as regras básicas que explican os acontecementos

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

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

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

utilizados  habitualmente  na  análise  económica  e  empresarial,  serve  para  potenciar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

restantes ciencias sociais.

A materia  de 4º  de ESO pon de manifesto a importancia da Economía na sociedade

actual.  Estrutúrase en seis bloques que permiten ó alumno introducirse no estudo da

economía  como  ciencia  e  do  papel  dos  axentes  económicos.  No  bloque  1,  Ideas

económicas  básicas,  recóllense  aspectos  relativos  aos  principios  económicos,  á

terminoloxía propia e á metodoloxía da ciencia económica.  No bloque 2,  Economía e

empresa analízase o papel e o funcionamento do/da axente de empresas na economía. O

seguinte  bloque,  Economía  persoal,  está  dedicado  ao  estudo  da  transcendencia  das

decisións económicas na vida das persoas.  O cuarto  bloque,  Economía e ingresos e

gastos do Estado, repasa o papel estatal no funcionamento económico a través da análise
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dos seus ingresos e gastos. No quinto bloque,  Economía e tipos de xuro,  inflación e

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

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

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

economía  con  especial  fincapé  nas  repercusións  da  integración  económica  e  a

globalización.

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

fomento  da  mellora  na  calidade  de  vida,  ao  progreso  e  ao  benestar  social.  Os

coñecementos económicos teñen cada día máis valor, pola importancia de contar cunha

cidadanía formada e pola relevancia dunha boa administración dos recursos públicos.

O  estudo  da  economía  proporciona,  xunto  coa  formación  técnica,  competencias

lingüísticas  e  de  comunicación,  matemática  e  competencias  básicas  en  ciencia  e

tecnoloxía, sociais e cívicas, así como sentido da iniciativa e espírito emprendedor.

Contribución ao desenvolvemento das competencia clave

A materia  de  Economía contribúe dun xeito  evidente á adquisición das competencias

clave dos alumnos e alumnas do ensino secundario. En concreto, as principais achegas

son ás seguintes competencias: 

Comunicación lingüística (CCL). Mediante a lectura e interpretación de táboas, gráficos,

series e datos económicos, así como de textos con contido económico. Utilización dun

vocabulario correcto tanto na expresión oral como na escrita.

Competencia  matemática  e  competencias  básicas  en  ciencia  e  tecnoloxía  (CMCCT).

Utilizando  as  matemáticas  como un  instrumento  de  análise  económico,  reflexionando
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sobre  problemas  medioambientais,  valorando  a  importancia  dun  desenvolvemento

sostible.

Competencia  dixital  (CD).  Utilizando  as  novas  tecnoloxías  para  obter  información  e

procesala, así como para elaborar e presentar traballos.

Aprender a aprender (CAA). A comprensión e asimilación de conceptos novos como son

os económicos permitirá aos alumnos entender mellor a realidade e valorar a importancia

da toma de decisións tendo en conta o aprendido. Fomentarase tamén que podan aplicar

as súas habilidades persoais e tomar conciencia das súas capacidades.

Competencias sociais e cívicas (CSC). Contribuirase á comprensión da realidade social ,

á importancia de participar na toma de decisións, fomentando unha actitude crítica da

realidade económica. Valores como solidariedade, equidade, xustiza... estarán presentes

cando se aborden os contidos económicos.

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). Mediante a necesidade de tomar

decisións, analizando os obxectivos e funcións das empresas, a importancia da formación

para a busca de emprego, as consecuencias da globalización.

Conciencia  e  expresións  culturais  (CCEC).  Mediante  o  recoñecemento  da  actividade

económica como elemento de creación de valor e riqueza no propio entorno.
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Concreción do currículo

Segundo se recolle no Decreto 86/2015 do 25 de xuño o currículo para Economía de 4º ESO concrétase nos seguintes criterios de

avaliación e estándares de aprendizaxe, asociados aos diferentes obxectivos, contidos e competencias clave,  relacionados co grao

mínimo de consecución para superar a materia, a temporalización e os procedementos e instrumentos de avaliación:

Obxecti
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao mín.
Consecución

(1)

Nº sesións

Temporalización
(2)

Procedementos e
instrumentos

avaliación

Bloque 1. Ideas económicas básicas

• a

• d

• f

• B1.1.  Economía  como  ciencia:
actividade  económica  e
sociedade.

• B1.2.  Principios  na  toma  de
decisións económicas.

• B1.3.  Escaseza,  elección  e

• B1.1.  Explicar  a  economía  como
ciencia  social  e  valorar  o  impacto
permanente  das  decisións
económicas na vida das persoas.

• ECB1.1.1. Recoñece a escaseza de recursos
e a necesidade de elixir  e  tomar  decisións
como as claves dos problemas básicos de
calquera economía, e comprende que todas
as  eleccións  supoñen  renunciar  a  outras
alternativas e que todas as decisións teñen
consecuencias.

• CCL

• CSC

 50%

peso

10%

• 3

• 1º T

• Observación
directa

• Análise  das
producións  e
exposicións
orais  e
escritas
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Obxecti
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao mín.
Consecución

(1)

Nº sesións

Temporalización
(2)

Procedementos e
instrumentos

avaliación

asignación  de  recursos.  Custo
de oportunidade.

• ECB1.1.2.  Distingue formas de analizar  e
resolver problemas económicos, e identifica
as súas vantaxes, os seus inconvenientes e
as súas limitacións.

• CAA

• CD

 50%

peso

5%

2

• 1º T

• Observación
directa

• Análise  das
producións  e
exposicións
orais  e
escritas

• f

• h

• o

• B1.4.  O  método  na  economía:
modelos económicos.

• B1.5. Fronteira de posibilidades
de produción.

• B1.2.  Identificar  a  terminoloxía
económica  básica  e  o  uso  dos
modelos  económicos,  e
familiarizarse con eles.

• ECB1.2.1. Comprende e utiliza correctamente
termos da área da economía.

• CCL  50%

peso

10%

• continua

• 1º T

• 2º T

• 3º T

• Observación
directa

• Análise  das
producións  e
exposicións
orais  e
escritas

• ECB1.2.2. Diferencia entre economía positiva
e economía normativa.

• CAA 

• CSC

 50%

peso

5%

• 1

• 1º T

• Observación
directa

• Análise  das
producións  e
exposicións
orais  e
escritas

• ECB1.2.3. Representa e analiza graficamente
o custo de oportunidade mediante a fronteira
de posibilidades de produción.

• CD

• CMCCT

 50%

peso

5%

• 2

• 1º T

• Observación
directa

• Análise  das
producións  e
exposicións
orais  e
escritas
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Obxecti
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao mín.
Consecución

(1)

Nº sesións

Temporalización
(2)

Procedementos e
instrumentos

avaliación

• a

• f

• B1.6.  As  relacións  económicas
básicas e a súa representación.

• B1.3.  Tomar  conciencia  dos
principios da economía para aplicar
nas  relacións  económicas  básicas
cos  condicionantes  de  recursos  e
as necesidades.

• ECB1.3.1.  Representa  as  relacións  que se
establecen entre as economías domésticas e
as empresas.

• CMCCT

• CSC

 50%

peso

10%

• 2

• 1º T

• Observación
directa

• Análise  das
producións  e
exposicións
orais  e
escritas

• ECB1.3.2. Aplica razoamentos básicos para
interpretar  problemas  económicos
provenientes  das  relacións  económicas  do
seu contorno.

• CMCCT

• CSC

 50%

peso

5%

• continua

• 1º T

• 2º T

• 3º T

• Observación
directa

• Análise  das
producións  e
exposicións
orais  e
escritas

Bloque 2. Economía e empresa

• a

• b

• e

• m

• B2.1.  A  empresa  e  o/a
empresario/a.

• B2.2.  Elementos,  funcións  e
obxectivos da empresa.

• B2.3. Clases de empresas.

• B2.4.  Formas xurídicas da
empresa.

• B2.1.  Describir  os  tipos  de
empresas e as formas xurídicas das
empresas,  e  relacionar  con  cada
unha  coas  súas  esixencias  de
capital  e  as  responsabilidades
legais  dos/das  propietarios/as  e
xestores/as,  así  como  as
interrelacións das empresas no seu
contorno inmediato.

• ECB2.1.1. Distingue as formas xurídicas das
empresas e relaciónaas coas esixencias de
capital  para  a  súa  constitución  e  coas
responsabilidades legais para cada tipo.

• CMCCT

• CSIEE

 50%

peso

5%

• 2

• 1º T

• Observación
directa

• Análise  das
producións  e
exposicións
orais  e
escritas

• ECB2.1.2.  Identifica  e  valora  as  formas
xurídicas de empresas máis apropiadas en
cada caso,  en  función  das características
concretas,  aplicando  o  razoamento  sobre
clasificación das empresas.

• CAA

• CD

 50%

peso

5%

• 1

• 1º T

• Observación
directa

• Análise  das
producións  e
exposicións
orais  e
escritas
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Obxecti
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao mín.
Consecución

(1)

Nº sesións

Temporalización
(2)

Procedementos e
instrumentos

avaliación

• ECB2.1.3. Distingue os tipos de empresas
e  de  empresarios/as  que  actúan  no  seu
ámbito, así como a forma de interactuar co
seu  contorno  máis  próximo  e  os  efectos
sociais e ambientais, positivos e negativos,
que se observan.

• CSIEE

• CSC

 50%

peso

5%

• 1

• 1º T

• Observación
directa

• Análise  das
producións  e
exposicións
orais  e
escritas

• a 

• f

• e

• B2.5.  Proceso  produtivo  e
factores produtivos.

• B2.6.  Sectores  da  actividade
económica.

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

• ECB2.2.1.  Analiza  os  tipos  de  factores
produtivos  e  as  relacións  entre
produtividade, eficiencia e tecnoloxía.

• CMCCT

• CSC

50%

peso

5%

• 2

• 1º T

• Observación
directa

• Análise  das
producións  e
exposicións
orais  e
escritas

• ECB2.2.2. Identifica os sectores económicos,
así  como  os  seus  retos  e  as  súas
oportunidades.

• CD

• CSC

 50%

peso

5%

• 1

• 1º T

• Observación
directa

• Análise  das
producións  e
exposicións
orais  e
escritas

• e 

• f

• B2.7.  Fontes  de  financiamento
das empresas. Novas formas de
financiamento.

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

• ECB2.3.1.  Explica  as  posibilidades  de
financiamento das empresas e diferencia o
financiamento externo e o interno, a curto e
a longo prazo, así  como o custo de cada
unha  e  as  implicacións  na  marcha  da
empresa.

• CCL

• CD

• CMCCT

 50%

peso

5%

• 2

• 1º T

• Observación
directa

• Análise  das
producións  e
exposicións
orais  e
escritas

• e • B2.8.  Ingresos  e  custos  da • B2.4.  Determinar,  para  un  caso • ECB2.4.1.  Distingue  os  ingresos  e  os • CD  50% • 2 • Observación
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IES XOÁN MONTES

Obxecti
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao mín.
Consecución

(1)

Nº sesións

Temporalización
(2)

Procedementos e
instrumentos

avaliación

• f empresa: clasificación.

• B2.9. Resultados da empresa.

sinxelo,  a  estrutura  de  ingresos  e
custos dunha empresa,  calculando
o seu beneficio.

custos  dunha  empresa,  calcula  o  seu
beneficio  ou  a  súa  perda,  aplicando
razoamentos matemáticos,  e interpreta os
resultados.

• CMCCT

peso

10%

• 1º T directa

• Análise  das
producións  e
exposicións
orais  e
escritas

• a

• e 

• f

• B2.10.  Obrigas  fiscais  das
empresas.

• B2.5.  Diferenciar  os  impostos  que
afectan  as  empresas  e  a
importancia  do  cumprimento  das
obrigas fiscais.

• ECB2.5.1.  Identifica as obrigas fiscais das
empresas segundo a súa forma xurídica e
as  actividades,  e  sinala  o  funcionamento
básico  dos  impostos  e  as  principais
diferenzas entre eles.

• CD

• CMCCT

 50%

peso

5%

• 2

• 1º T

• Observación
directa

• Análise  das
producións  e
exposicións
orais  e
escritas

• ECB2.5.2.  Valora  a  achega  que  para  a
riqueza nacional supón a carga impositiva
que soportan as empresas.

• CSC  50%

peso

5%

• 1

• 1º T

• Observación
directa

• Análise  das
producións  e
exposicións
orais  e
escritas

Bloque 3. Economía persoal

• d

• e

• f

• B3.1.  Orzamento  persoal.
Control de ingresos e gastos.

• B3.2.  Xestión  do  orzamento.
Obxectivos e prioridades.

• B3.1.  Realizar  un  orzamento
persoal  distinguindo entre  os  tipos
de ingresos e gastos, e controlar o
seu  grao  de  cumprimento  e  as
posibles  necesidades  de
adaptación.

• ECB3.1.1.  Elabora  un  orzamento  ou  plan
financeiro persoal, identificando os ingresos
e  os  gastos  integrantes,  e  realiza  o  seu
seguimento.

• CAA

• CD

• CMCCT

50%
•

• peso
• 5%

• 2

• 2º T

• Observación
directa

• Análise  das
producións  e
exposicións
orais  e
escritas
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IES XOÁN MONTES

Obxecti
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao mín.
Consecución

(1)

Nº sesións

Temporalización
(2)

Procedementos e
instrumentos

avaliación

• ECB3.1.2.  Utiliza  ferramentas  informáticas
na  preparación  e  desenvolvemento  dun
orzamento  ou  plan  financeiro
personalizado.

• CAA

• CD

• CMCCT

50%

•

• peso

• 5%

• 2

• 2º T

• Observación
directa

• Análise  das
producións  e
exposicións
orais  e
escritas

• ECB3.1.3 Manexa gráficos de análise que
permiten  comparar  unha  realidade
personalizada coas previsións establecidas.

• CAA

• CD

• CMCCT

50%

•

• peso

• 5%

• 2

• 2º T

• Observación
directa

• Análise  das
producións  e
exposicións
orais  e
escritas

• a

• d

• m

• B3.3.  Planificación  económico-
financeira:  necesidades
económicas nas etapas da vida.

• B3.2. Decidir con racionalidade ante
as alternativas económicas da vida
persoal, e relacionalas co benestar
propio e social.

• ECB3.2.1.  Comprende as necesidades de
planificación  e  do  manexo  de  asuntos
financeiros  ao  longo  da  vida.  Esa
planificación vincúlase á previsión realizada
en cada etapa,  de  acordo coas decisións
tomadas  e  a  marcha  da  actividade
económica nacional.

• CAA

• CSIEE

50%

•

• peso

• 5%

• 2

• 2º T

• Observación
directa

• Análise  das
producións  e
exposicións
orais  e
escritas

• a

• f

• B3.4.  Aforro  e  endebedamento.
Os plans de pensións.

• B3.5. Risco e diversificación.

• B3.3.  Expresar  unha  actitude
positiva cara ao aforro, e empregar
o aforro como medio para alcanzar
diversos obxectivos.

• ECB3.3.1.  Recoñece e explica a relevancia
do aforro e do control do gasto.

• CAA

• CSC

50%

•

• peso

• 5%

• 2

• 2º T

• Observación
directa

• Análise  das
producións  e
exposicións
orais  e
escritas
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IES XOÁN MONTES

Obxecti
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao mín.
Consecución

(1)

Nº sesións

Temporalización
(2)

Procedementos e
instrumentos

avaliación

• ECB3.3.2.  Analiza  as  vantaxes  e
inconvenientes  do  endebedamento,
valorando o risco e seleccionando a decisión
máis axeitada para cada momento.

• CAA

• CSC

50%

•

• peso

• 5%

• 2

• 2º T

• Observación
directa

• Análise  das
producións  e
exposicións
orais  e
escritas

• a

• b

• e

• f 

• g

• B3.6. O diñeiro.

• B3.7.  Contratos  financeiros:
contas  e  tarxetas  de  débito  e
crédito.

• B3.8.  Relacións  no  mercado
financeiro:  información  e
negociación.

• B3.9. Implicacións dos contratos
financeiros.  Dereitos  e
responsabilidades  dos/das
consumidores/as  no  mercado
financeiro.

• B3.4.  Recoñecer  o  funcionamento
básico  do  diñeiro  e  diferenciar  os
tipos  de  contas  bancarias  e  de
tarxetas emitidas como medios  de
pagamento,  e  valorar  a
oportunidade  do  seu  uso  con
garantías e responsabilidade.

• ECB3.4.1.  Comprende  os  termos
fundamentais  e  describe  o  funcionamento
das contas na operativa bancaria.

• CCL

• CMCCT

50%

•

• peso

• 10%

• 3

• 2º T

• Observación
directa

• Análise  das
producións  e
exposicións
orais  e
escritas

• ECB3.4.2. Valora e comproba a necesidade
de  interpretar  as  cláusulas  dos  contratos
bancarios  para  coñecer  os  dereitos  e  as
obrigas que se derivan delas, así  como a
importancia  de  operar  en  condicións  de
seguridade  cando  se  empregan
procedementos telemáticos.

• CCL

• CAA

• CD

• 50%

•

• peso

• 5%

• 2

• 2º T

• Observación
directa

• Análise  das
producións  e
exposicións
orais  e
escritas

• ECB3.4.3.  Recoñece  a  capacidade  de
negociación  coas  entidades  financeiras  e
analiza os procedementos de reclamación
ante estas.

• CAA

• CD

50%

•

• peso

• 5%

• 2

• 2º T

• Observación
directa

• Análise  das
producións  e
exposicións
orais  e
escritas
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IES XOÁN MONTES

Obxecti
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao mín.
Consecución

(1)

Nº sesións

Temporalización
(2)

Procedementos e
instrumentos

avaliación

• ECB3.4.4.  Identifica  e  explica  as
modalidades  de  tarxetas  bancarias,  así
como  os  elementos  e  os  procedementos
que  garanten  a  seguridade  na  súa
operativa.

• CCL

• CD

• CMCCT

50%

•

• peso

• 5%

• 2

• 2º T

• Observación
directa

• Análise  das
producións  e
exposicións
orais  e
escritas

• e

• f 

• g

• B3.10.  O  seguro  como  medio
para  a  cobertura  de  riscos.
Tipoloxía de seguros.

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

• ECB3.5.1. Identifica, describe e clasifica os
tipos de seguros segundo os riscos ou as
situacións adversas nas etapas da vida.

•  CAA

• CCL

• CMCCT

50%

•

• peso

• 5%

• 2

• 2º T

• Observación
directa

• Análise  das
producións  e
exposicións
orais  e
escritas

Bloque 4. Economía e ingresos e gastos do Estado

• a 

• b 

• e 

• f

• g

• ñ

• B4.1.  Orzamentos  públicos:
ingresos e gastos do Estado.

• B4.1.  Recoñecer  e  analizar  a
procedencia  das  principais  fontes
de ingresos e gastos do Estado, e
interpretar gráficos onde se amose
esa distribución.

• ECB4.1.1.  Identifica  as  vías  de  onde
proceden os ingresos do Estado, así como
as principais áreas dos gastos do Estado, e
comenta as súas relacións.

• CMCCT

• CSC

50%

•

• peso

• 10%

• 3

• 3º T

• Observación
directa

• Análise  das
producións  e
exposicións
orais  e
escritas

• ECB4.1.2.  Analiza  e  interpreta  datos  e
gráficos de contido económico relacionados
cos ingresos e os gastos do Estado.

• CD

• CMCCT

50%

•

• peso

• 5%

• 1

• 3º T

• Observación
directa

• Análise  das
producións  e
exposicións
orais  e
escritas
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IES XOÁN MONTES

Obxecti
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao mín.
Consecución

(1)

Nº sesións

Temporalización
(2)

Procedementos e
instrumentos

avaliación

• ECB4.1.3. Distingue nos ciclos económicos
o  comportamento  dos  ingresos  e  dos
gastos públicos, así  como os efectos que
se poden producir ao longo do tempo.

• CMCCT

• CSC

50%

•

• peso

• 10%

• 2

• 3º T

• Observación
directa

• Análise  das
producións  e
exposicións
orais  e
escritas

• ECB4.1.4.  Describe  o  contido  dos
orzamentos  públicos  e  argumenta  a
necesidade  de  prever  os  ingresos  e  os
gastos, e controlar a súa execución.

• CCL

• CSC

50%

•

• peso

• 10%

• 2

• 3º T

• Observación
directa

• Análise  das
producións  e
exposicións
orais  e
escritas

• a 

• e 

• f

• B4.2.  A  débeda  pública  e  o
déficit público.

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

• ECB4.2.1.  Comprende  e  expresa  as
diferenzas  entre os conceptos de débeda
pública  e  déficit  público,  así  como  a
relación que se produce entre eles.

• CCL

• CMCCT

50%

•

• peso

• 10%

• 1

• 3º T

• Observación
directa

• Análise  das
producións  e
exposicións
orais  e
escritas

• a 

• c 

• d 

• e

• f

• B4.3.  Desigualdades
económicas  e  distribución  da
renda.

• B4.3. Determinar o impacto para a
sociedade  da  desigualdade  da
renda e estudar as ferramentas de
redistribución da renda.

• ECB4.3.1. Coñece e describe os efectos da
desigualdade da  renda e  os  instrumentos
de redistribución desta.

• CCL

• CMCCT

• CSC

50%

•

• peso

• 10%

• 2

• 3º T

• Observación
directa

• Análise  das
producións  e
exposicións
orais  e
escritas
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IES XOÁN MONTES

Obxecti
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao mín.
Consecución

(1)

Nº sesións

Temporalización
(2)

Procedementos e
instrumentos

avaliación

• ECB4.3.2.  Interpreta  gráficos
representativos da distribución da renda

• CAA

• CD

• CMCCT

50%

•

• peso

• 5%

• 2

• 3º T

• Observación
directa

• Análise  das
producións  e
exposicións
orais  e
escritas

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

• a

• c 

• e 

• f

• B5.1. Tipos de xuro.

• B5.2. Inflación.

• B5.3.  Consecuencias  dos
cambios  nos  tipos  de  xuro  e
inflación.

• B5.4. Desemprego: clasificación
e consecuencias.

• B5.1. Diferenciar as magnitudes de
tipos  de  xuro,  inflación  e
desemprego,  analizar  as  relacións
entre  elas  e  interpretar  datos  e
gráficos  vinculados  con  esas
magnitudes.

• ECB5.1.1. Describe as causas da inflación
e  valora  as  súas  principais  repercusións
económicas e sociais.

• CCL

• CSC

50%

•

• peso

• 10%

• 3

• 2º T

•

• Observación
directa

• Análise  das
producións  e
exposicións
orais  e
escritas

• ECB5.1.2.  Explica  o  funcionamento  dos
tipos  de  interese  e  as  consecuencias  da
súa variación para a marcha da economía.

• CCL

• CMCCT

• CSC

50%

•

• peso

• 10%

• 2

• 2º T

• Observación
directa

• Análise  das
producións  e
exposicións
orais  e
escritas

• ECB5.1.3.  Valora  e  interpreta  datos  e
gráficos de contido económico relacionados
cos tipos de xuro, inflación e desemprego.

• CD

• CMCCT

50%

•

• peso

• 5%

• 2

• 2º T

• Observación
directa

• Análise  das
producións  e
exposicións
orais  e
escritas
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IES XOÁN MONTES

Obxecti
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao mín.
Consecución

(1)

Nº sesións

Temporalización
(2)

Procedementos e
instrumentos

avaliación

• a

• c 

• e

• f

• B5.5. Causas do desemprego e
políticas  contra  o  desemprego.
O desemprego en Galicia.

• B5.6.  Perspectivas  da
ocupación.

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

• ECB5.2.1.  Describe  as  causas  do
desemprego  e  valora  as  súas  principais
repercusións económicas e sociais.

• CCL

• CMCCT

• CSC

50%

•

• peso

• 10%

• 2

• 2º T

• Observación
directa

• Análise  das
producións  e
exposicións
orais  e
escritas

• ECB5.2.2. Analiza os datos de desemprego
en  España  e  as  políticas  contra  o
desemprego.

• CD

• CSC

50%

•

• peso

• 10%

• 2

• 2º T

• Observación
directa

• Análise  das
producións  e
exposicións
orais  e
escritas

• ECB5.2.3.  Investiga  e  recoñece  vieiros  e
tendencias de emprego.

• CAA

• CD

50%

•

• peso

• 5%

• 2

• 2º T

• Observación
directa

• Análise  das
producións  e
exposicións
orais  e
escritas

Bloque 6. Economía internacional

• a

• e

• f 

• m

• B6.1. Globalización económica.

• B6.2. Comercio internacional.

• B6.3.  Integración  económica  e
monetaria europea.

• B6.4.  Economía  e  ambiente:
sustentabilidade.

• B6.1.  Valorar  o  impacto  da
globalización  económica,  do
comercio  internacional  e  dos
procesos de integración económica
na calidade de vida das persoas e
no ambiente.

• ECB6.1.1.  Valora o  grao de  interconexión
das  economías  de  todos  os  países  do
mundo e aplica  a perspectiva global  para
emitir xuízos críticos.

• CAA

• CSC

50%

•

• peso

• 5%

• 2

• 3º T

• Observación
directa

• Análise  das
producións  e
exposicións
orais  e
escritas
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Obxecti
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao mín.
Consecución

(1)

Nº sesións

Temporalización
(2)

Procedementos e
instrumentos

avaliación

• ECB6.1.2. Explica as razóns que xustifican
o  intercambio  económico  entre  países  e
que inflúen nel.

• CCL

• CSC

50%

•

• peso

• 5%

• 1

• 3º T

• Observación
directa

• Análise  das
producións  e
exposicións
orais  e
escritas

• ECB6.1.3.  Analiza  e  presenta
acontecementos  económicos
contemporáneos  no  contexto  da
globalización e o comercio internacional.

• CAA

• CD

• CSC

50%

•

• peso

• 10%

• 2

• 3º T

• Observación
directa

• Análise  das
producións  e
exposicións
orais  e
escritas

• ECB6.1.4. Recoñece e enumera vantaxes e
inconvenientes  do  proceso  de  integración
económica e monetaria da Unión Europea.

• CCL

• CD

• CSC

50%

•

• peso

• 5%

• 2

• 3º T

• Observación
directa

• Análise  das
producións  e
exposicións
orais  e
escritas

• ECB6.1.5.  Reflexiona sobre os  problemas
ambientais  e  a  súa  relación  co  impacto
económico  internacional,  e  analiza  as
posibilidades  dun  desenvolvemento
sustentable.

• CAA

• CSC

50%

•

• peso

• 10%

• 2

• 3º T

• Observación
directa

• Análise  das
producións  e
exposicións
orais  e
escritas
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(1) O peso é orientativo en función das producións do alumnado que sexan avaliadas en cada trimestre.

(2) A indicación do trimestre, e especialmente o número de sesións adicadas a cada estándar, é orientativo, dependerá do grado de

consecución xeral dos estándares e da marcha do curso.
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Unidades didácticas e temporalización

O número de sesións semanais de 50 minutos que lle corresponde á materia en 4º curso

de ESO para desenvolver toda a programación prevista é de 3.

Hai que sinalar que a temporalización non é algo ríxido, senón que se irá adaptando en

función do marco cronolóxico-temporal de cada avaliación así como dos acontecementos

que  vaian  xurdindo:  dificultades  nalgún  punto  concreto,  comentario  de  noticias

relacionadas  coa  materia  e  que  poidan  resultar  de  interese  para  os  alumnos,  visitas

culturais, participacións en programas ou concursos, visitas didácticas... Tamén é posible

que pola utilización doutros recursos, como por exemplo a participación en concursos,

simuladores, os comentarios das novas da prensa..., algúns conceptos sexan vistos de

maneira anticipada, ou non respecten totalmente, como parece lóxico, a cronoloxía que é

preceptivo establecer.

De maneira orientativa formúlase a seguinte distribución:

Unidade 1: Economía, a ciencia útil

• Que é a economía

• A necesidade de elixir

• O estudo da economía

• Os sistemas económicos

Primeiro trimestre

Unidade 2: Produción e crecemento

• Os factores de produción

• Os sectores económicos

• A fronteira de posibilidades de produción

• O crecemento económico

Unidade 3: Mercados e empresa

• Tecnoloxía a empregar

• Custos e ingresos: o beneficio empresarial
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• As funcións das empresas

• Mercados, empresas e familias

Unidade 4: A empresa no seu contexto

• Tipos de empresas

• Elementos das empresas

• A responsabilidade social corporativa

• Financiamento empresarial

• Obrigas das empresas

Unidade 5: Planificación financeira

• O aforro

• Como elaborar un presuposto?

• Os plans de pensións privados

Segundo trimestre

Unidade 6: Saúde financeira

• Os investimentos

• As débedas

• O contrato de seguro

Unidade 7: O diñeiro e as súas formas

• O diñeiro

• As contas bancarias

• As relacións bancarias

• As tarxetas

Unidade 8: Produción e prezos

• A perspectiva macroeconómica

• Crecemento e produción

• Os indicadores da inflación

• O prezo do diñeiro

Unidade 9: O mercado de traballo

• O desemprego

• As estatísticas do emprego

• A política de emprego

• Tendencias e xacementos de emprego

Unidade 10: As contas do Estado
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• O papel do Estado

• A política fiscal

• Os Presupostos Xerais do Estado

Terceiro trimestre

Unidade 11: O comercio internacional e a Unión Europea

• O comercio internacional

• Proteccionismo fronte a libre comercio

• A integración económica

• A Unión Europea(UE)

Unidade 12: A globalización

• Os problemas medioambientais

• Desigualdades e subdesenvolvemento

• O desenvolvemento sustentable

Metodoloxía

Os diferentes contidos serán expostos na aula coa axuda de libros de texto de referencia

e  diversos  recursos  didácticos,  tendo  en  conta  na  medida  do  posible  a  atención  á

diversidade e a competencia inicial do alumnado.

As exposicións teóricas complementaranse coa resolución de supostos prácticos e as

actividades necesarias para que a aprendizaxe sexa significativa, de xeito que os alumnos

establezan vínculos entre os novos coñecementos e os coñecementos previos.

Fomentarase a  participación activa  dos alumnos no desenvolvemento das clases e o

traballo en grupo, así como a súa capacidade de aprender a aprender e a autonomía

persoal.

Potenciarase  a  utilización  das  TIC  na  medida  do  posible,  con  esta  fin  solicitouse,  á

dirección do centro, a utilización como mínimo de unha sesión semanal dunha das aulas

de informática.
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Materiais e recursos didácticos

Recursos orais:

Explicación da docente.

Debates, comentarios e análise de información, noticias e artigos de prensa.

Técnicas de dinámicas de grupos.

Recursos e materiais escritos:

“Economía. 4º de ESO”  Editorial MacGraw-Hill

Otros Manuais de Economía de outras editoriais: sm, Santillana...

Manuais en formato pdf “ Economía 4º ESO”.

Libro práctico do alumno por estándares de aprendizaxe. Economía, 4º ESO” José

Sande

Revistas especializadas: Emprendedores, Capital…

Prensa: “La Voz de Galicia” e outros xornais.

Libros de lectura voluntarios ou obrigatorios:

“Mi primer libro de economía” de María Jesús Soto. Editorial Everest

“La economía explicada a los jóvenes” de Joan Antoni Mele. Editorial Puck

Cómics:  “Economía  en  1/2  hora”  e  “Empresa  en  1/2  hora”  de  José  Sande,

“Educación financeira crítica” e “Dicionario financeiro para que non te tomen o pelo” de

Adicae,  “Introdución á Microeconomía en viñetas”  e “Introdución á Macroeconomía en

viñetas” de Bauman, Yoram.

Outros libros da biblioteca, colgados na aula virtual ou suxeridos polo alumnado.

Outros recursos:
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Para cada alumno ou alumna,  ordenador con conexión a internet  e  programas

como procesador de texto e de presentacións.

Aula virtual co entorno moodle accesible desde a páxina web do instituto.

Webs  e  portais  educativos  con  información  empresarial,  económica  ou  de

emprendemento.

Xogos de simulación empresarial.

Programas e aplicacións informáticas.

Documentais e películas de interese.

CDs e memorias USB con documentación variada ou programas utilizables.

Concursos e programas como o Mellor Xornalista Xuvenil (Concurso de La Voz de

Galicia), Concurso escolar da Once, Programa de Educación Financeira, Young Business

talents (simulador empresarial) e/ou calquera outros nos que o alumnado estea interesado

en participar e teñan valor educativo.

Criterios de avaliación, cualificación e promoción

A  avaliación  é  un  instrumento  que  nos  permite  coñecer  a  realidade  educativa  do

alumnado.  O  seu  obxecto  principal  é  comprobar  o  grado  en  que  se  conseguiron  os

obxectivos  marcados,  e  no  caso  de  que  se  presenten  desviacións  respecto  a  eles,

servirannos de ferramenta básica para introducir as medidas correctoras.

O sistema avaliativo terá carácter continuo. Farase unha inicial  toma de contacto con

tarefas sinxelas que nos permitan determinar o punto de partida da nosa intervención

educativa.  É  necesario  considerar,  antes  de  emprender  calquera  actuación,  as

características, motivacións e coñecementos previos do alumnado.
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A avaliación terá carácter formativo, sendo aplicada ao longo do desenvolvemento do

curso  e  do  proceso  de  ensino-aprendizaxe,  mediante  un  seguimento  das  actividades

realizadas, as actitudes e intereses mostrados polo alumnado, así como a evolución no

proceso de ensino-aprendizaxe.

Finalmente, terá natureza sumativa, xa que ó finalizar o curso nos permitirá obter unha

cualificación global en relación ao grao de consecución dos estándares de aprendizaxe

por parte de cada alumno.

Instrumentos de avaliación

Para realizar unha adecuada intervención educativa, é necesario partir dunha avaliación

ampla e aberta á realidade das tarefas de aula e das características do alumnado, con

especial atención ao tratamento da diversidade. 

A avaliación debe apoiarse na recollida de información, por tanto é necesario determinar

as características dos documentos ou rexistros esenciais utilizados para a observación

sistemática  e  o  seguimento  do  proceso de aprendizaxe do alumnado,  subliñamos as

características seguintes: 

- Ser moi variados, de modo que permitan avaliar os distintos tipos de capacidades e

contidos curriculares e contrastar datos da avaliación dos mesmos aprendizaxes obtidas a

través dos seus distintos instrumentos. 

-  Poder  ser  aplicados,  algúns  deles,  tanto  pola  profesora  como  polos  alumnos  en

situacións de autoavaliación e de coavaliación. 

-  Dar  información  concreta  do  que  se  pretende  avaliar,  sen  introducir  variables  que

distorsionen os datos que se obteñan coa súa aplicación. 
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-  Utilizar  distintos  códigos  (verbais,  sexan  orais  ou  escritos,  gráficos,  numéricos,

audiovisuais,  etc.)  cando se  trate  de  probas dirixidas ao alumnado,  de  modo que se

adecúen ás distintas aptitudes e que o código non mediatice o contido que se pretende

avaliar. 

- Ser aplicables en situacións máis ou menos estruturadas da actividade escolar. 

- Permitir avaliar a transferencia das aprendizaxes a contextos distintos daqueles nos que

se adquiriron, comprobando así a súa funcionalidade e a adquisición das competencias

clave. 

Tódalas actividades desenvolvidas na aula son avaliables, así como tódolos procesos e

esta mesma programación.

A  continuación  enumeramos  os  principais  procedementos  e  instrumentos  que  se

empregarán para avaliar o proceso de aprendizaxe: 

Observación directa e sistemática 

- Observación directa do traballo, evolución, participación, interese e actitude na clase

(aula, sala de ordenadores, biblioteca, visita didáctica ou calquera outra situación).

- Rexistro anecdótico persoal para cada un dos alumnos onde se recollen as incidencias,

así como as amoestacións orais e escritas e informes do xade onde figuran as faltas de

puntualidade e asistencia anotadas, tanto xustificadas como non.

Análise das producións e exposicións orais dos alumnos 

- Actividades en clase (problemas, exercicios, respostas a preguntas, etc...).

 - Debates.

- Postas en común.
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- Diálogos.

- Exposición dun tema, en grupo ou individualmente. 

- Role playing e simulacións.

Análise das producións escritas

- Revisión dos cadernos de clase ou do traballo noutros soportes como a aula virtual,

aplicacións informáticas, participación en concursos...  así como utilizando programas e

recursos específicos como procesadores de texto, presentacións...

- Resumos.

- Traballos monográficos, individuais e en grupo. 

- Realización de proxectos. 

- Probas escritas específicas 

- Autoavaliación 

- Coavaliación 

Os criterios de avaliación están expostos no cadro de estándares de aprendizaxe, no

apartado de concreción do currículo.

Sistemas de cualificación

Cualificarase  en  números  enteiros  de  1  a  10.  Esta  cualificación  obterase  a  partir  da

análise por parte da docente dos instrumentos de avaliación xa citados. En concreto:

-A asistencia,  actitude,  interese,  participación  e  evolución  positiva  na  clase,  que  se

analizan mediante a observación sistemática e a análise das producións do alumnado

tanto oral como escrita ponderarán un 50% na cualificación final.
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-Probas específicas. Estas se superarán cando o alumnado conteste correctamente como

mínimo o 50% das cuestións formuladas (5 puntos). Ponderarán un 50% na cualificación

final, sendo necesario para a cualificación final positiva ter polo menos un 5 en cada unha

das dúas clases de cualificación ponderables.

A falta de asistencia do alumnado a algunha das probas específicas fixadas suporá a

cualificación nesta de 0, unicamente a xustificación documental, de procedencia allea ao

círculo persoal e familiar do alumno, por enfermidade ou causa maior, será considerada

para poder optar a unha nova data de exame.

O número  de  probas  específicas  será  variable,  atendendo  ao  grado  de  dificultade  e

extensión  dos  temas  nos  que  se  estrutura  a  materia,  de  feito,  pode  que  non  sexa

necesario realizar ditas probas en algunhas ou todas as avaliacións, o enfoque práctico

que  adopta  esta  materia  permite  que  a  avaliación  doutras  variables  observables  xa

indicadas como instrumentos de avaliación poidan servir suficientemente para construír

unha medida do proceso de aprendizaxe do alumnado. No caso de realización de algún

control en todas ou nalgunha das avaliacións, ese exame non será eliminatorio respecto á

materia que contempla e, dentro do 50% para as probas específicas, ponderará un terzo,

mentres que o exame de toda a materia da avaliación ponderará dous terzos para obter a

cualificación total das probas específicas de dita avaliación. Será necesario, de calquera

maneira, que se acade un 5 polo menos en todas e cada unha das probas e instrumentos

avaliados así como en cada unha das tres avaliacións do curso. A cualificación final se

realizará  facendo  a  media  das  cualificacións  de  cada  avaliación.  Poderá  variarse  a

ponderación se por calquera circunstancia non se puidese seguir a distribución da materia

Programación didáctica do Departamento de Economía 32



IES XOÁN MONTES

prevista na temporalización, tomándose entón o peso de cada avaliación en función dos

contidos e estándares que lle correspondan do total.

No caso de ter suspensa algunha avaliación, agás a última, derivada da ponderación do

50% por actitude, interese, participación..., poderá recuperar esa cualificación na seguinte

avaliación, se a súa evolución é suficientemente significativa.

Tanto nas probas específicas como no resto das producións, o alumnado deberá utilizar

adecuadamente o vocabulario específico, a desorde, a falta de limpeza, na presentación,

a mala redacción e os erros ortográficos suporán unha diminución na cualificación, así

como a entrega fóra de prazo e sen seguir as instrucións da profesora.

Ao finalizar o terceiro trimestre farase unha proba final de recuperación (sen prexuízo de

que se poida realizar algunha outra proba de recuperación da 1ª e/ou 2ª avaliacións) para

aquel alumnado que non demostrase a consecución adecuada dos estándares nalgunha

ou nalgunhas das avaliacións durante o curso. 

 A cualificación máxima que se poderá obter na recuperación será dun 5 ou 6, podendo,

en casos excepcionais de esforzo e traballo do alumno acadar o 7 se así se considera.

Para  a  cualificación  das  distintas  avaliacións  e  a  cualificación  final  ordinaria  e

extraordinaria  non se redondeará ao número enteiro  superior  (agás excepcionalmente

pola  realización  sobresaínte  de  traballos  ou  actividades  voluntarias  na  convocatoria

ordinaria).
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O  alumnado  non  poderá  portar  durante  a  realización  das  probas  ningún  aparello

electrónico, reloxo con funcións de memoria ou conexión wi fi, nin outro material que non

sexa un bolígrafo azul ou negro e calculadora, que non poderá ter ningunha das seguintes

prestacións: posibilidade de transmitir datos; programable; pantalla gráfica; resolución de

ecuacións e almacenamento de datos alfanuméricos. 

Calquera actuación sospeitosa dos alumnos na realización das probas escritas ou orais

relativa á utilización de materiais ou medios que supoñan un recurso externo, incluída a

copia ou axuda dalgún compañeiro ou compañeira, así como non seguir as instrucións

ditadas pola docente para a realización da proba, suporá, no caso de que sexa unha

proba durante o curso, a avaliación negativa da convocatoria ordinaria (outorgándoselle

unha cualificación de 1),  no caso de ser  na proba extraordinaria,  suporá a avaliación

negativa na mesma (outorgándoselle a cualificación de 1).

No caso de que o alumnado teña faltas de asistencia ou de puntualidade sen xustificar,

estas  restarán  0,33  puntos  cada  unha  en  cada  avaliación  á  hora  de  determinar  a

cualificación, se ditas faltas están xustificadas comezarán a diminuír a cualificación desde

as 4 faltas. Se as faltas sen xustificar alcanzan o mesmo número de clases da materia

que corresponden a un mes, o alumno terá que aprobar o exame final de recuperación de

todas  as  avaliacións,  non  se  lle  gardará  ningunha  das  avaliacións  que  no  seu  caso

estivesen aprobadas, decaendo no seu dereito a avaliación continua.

Se durante as clases ou calquera outras actividades os alumnos son amoestados por

unha falta de respecto cara aos compañeiros ou a profesora, ou por outra circunstancia

como a  negativa  a  realizar  actividades,  acudir  a  actividades  complementarias,  o  mal
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comportamento,  a  utilización  do  móbil  sen  autorización  expresa...  este  apercibimento

suporá,  dependendo  da  súa  gravidade,  a  diminución  de  1  punto  na  cualificación  da

avaliación,  ata  a  obtención  dun  1  na  avaliación  correspondente.  De  non  modificar  a

actitude  e  recibir  un  segundo  apercibimento  o  alumnado  suspenderá  a  materia  na

convocatoria ordinaria de xuño.

-Procedemento de avaliación ordinaria

Entenderase que un alumno ou alumna obtén avaliación positiva cando acada un mínimo

de 5 puntos ao remate do período ordinario. 

- Procedemento de avaliación extraordinaria

Para aqueles  alumnos e  alumnas que non acaden unha avaliación ordinaria  positiva,

haberá  a  opción  de acudir  a  unha avaliación  extraordinaria,  consistente  nunha proba

obxectiva nas datas que a tal fin sexan fixadas polo centro. Dita proba será sempre da

totalidade dos contidos da materia (nunca de avaliacións soltas). 

O exame constará de preguntas teóricas e exercicios prácticos e haberá que superar

cada  unha  das  partes  teórica  e  práctica.  Para  aprobar  a  materia  na  convocatoria

extraordinaria, será necesario chegar a unha nota mínima de 5 puntos.

BACHARELATO

Obxectivos

O bacharelato, e por tanto as materias de economía e economía da empresa, contribuirá

a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan:
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a)  Exercer  a  cidadanía  democrática,  desde  unha  perspectiva  global,  e  adquirir  unha

conciencia  cívica  responsable,  inspirada polos  valores  da Constitución  española  e  do

Estatuto  de  autonomía de Galicia,  así  como polos  dereitos  humanos,  que  fomente  a

corresponsabilidade  na  construción  dunha  sociedade  xusta  e  equitativa  e  favoreza  a

sustentabilidade.

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

responsable  e  autónoma  e  desenvolver  o  seu  espírito  crítico.  Ser  quen  de  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  criticamente  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  como na escrita,  a  lingua galega e a lingua

castelá.

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

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

comunicación.

h)  Coñecer  e  valorar  criticamente  as  realidades  do  mundo  contemporáneo,  os  seus

antecedentes  históricos  e  os  principais  factores  da  súa  evolución.  Participar  de  xeito

solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social.
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i)  Acceder  aos  coñecementos  científicos  e  tecnolóxicos  fundamentais,  e  dominar  as

habilidades básicas propias da modalidade elixida.

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos

métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da

tecnoloxía  ao  cambio  das  condicións  de  vida,  así  como afianzar  a  sensibilidade  e  o

respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial

referencia ao territorio galego.

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa,

traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico.

n)  Desenvolver  a  sensibilidade artística  e  literaria,  así  como o  criterio  estético,  como

fontes de formación e enriquecemento cultural.

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e

social, e impulsar condutas e hábitos saudables.

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria.

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á

súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado.

ECONOMÍA

Introdución

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

secundaria  obrigatoria  e  do  bacharelato  na  Comunidade  Autónoma  de  Galicia,
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considérase a necesidade da formación en economía nun contexto globalizado, no que as

relacións entre os axentes económicos e sociais son cada día máis complexas.

A consideración do comportamento económico das persoas na procura da satisfacción

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

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

social.

Calquera persoa necesita coñecer as regras básicas que explican os acontecementos

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

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

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

utilizados  habitualmente  na  análise  económica  e  empresarial,  serve  para  potenciar

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

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

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

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

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

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

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

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

A materia  de  Economía  de  1º  de  bacharelato  baséase  principalmente  na  análise  da

economía  como  ciencia,  do  papel  dos  axentes  económicos  e  do  funcionamento  das

principais institucións económicas e os seus elementos, estruturándose en sete bloques.
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A grande transcendencia social  da economía queda reflectida na súa contribución ao

fomento  da  mellora  na  calidade  de  vida,  ao  progreso  e  ao  benestar  social.  Os

coñecementos económicos teñen cada día máis valor, pola importancia de contar cunha

cidadanía formada e pola relevancia dunha boa administración dos recursos públicos.

O  estudo  da  economía  proporciona,  xunto  coa  formación  técnica,  competencias

lingüísticas  e  de  comunicación,  matemática  e  competencias  básicas  en  ciencia  e

tecnoloxía, sociais e cívicas, así como sentido da iniciativa e espírito emprendedor.
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Concreción do currículo

Segundo se recolle no Decreto 86/2015 do 25 de xuño o currículo para Economía de 1º de Bacharelato concrétase nos seguintes

criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe, asociados aos diferentes obxectivos, contidos e competencias clave, relacionados

co grado mínimo de consecución para superar a materia, a temporalización e os procedementos e instrumentos de avaliación:

Obxecti
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao
mínimo

consec.

Temporalización Procedementos e
instrumentos

 avaliación

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

• i

• l

• B1.1.  Escaseza,  elección  e
asignación  de  recursos.
Custo de oportunidade.

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

• ECB1.1.1.  Recoñece  a  escaseza  e  a  correspondente
necesidade de elixir entre decisións alternativas, como
problema  máis  determinante  para  afrontar  en  todo
sistema económico.

• CAA

• CMCCT

• 50% • 1º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais e  escritas

• a

• h

• i

• l

• B1.2.  Mecanismos  de
asignación de recursos.

• B1.3.  Análise  e
comparación  dos  sistemas
económicos.

• B1.2.  Observar  os  problemas
económicos  dunha  sociedade,  así
como  analizar  e  expresar  unha
valoración  crítica  das  formas  de
resolución desde o punto de vista dos

• ECB1.2.1.  Analiza  as  respostas  ás  preguntas  clave
sobre  a  organización  dos  principais  sistemas
económicos.

• CSC

• CMCCT

• CD

50% • 1º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais e  escritas
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Obxecti
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao
mínimo

consec.

Temporalización Procedementos e
instrumentos

 avaliación

sistemas económicos. • ECB1.2.2.  Relaciona,  para  a  súa  interpretación,  os
cambios máis recentes no escenario económico mundial
coas  circunstancias  técnicas,  económicas,  sociais  e
políticas que os explican, a partir de casos concretos de
análise.

• CSC

• CD

• CAA

50% • 3º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais e  escritas

• ECB1.2.3.  Compara  sistemas  económicos,  utilizando
exemplos actuais do ámbito internacional.

•  CAA

• CD

• CSC

50% • 3º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais e  escritas

• i

• l

• B1.4.  Economía  como
ciencia:  actividade
económica e sociedade.

• B1.5. Principios na toma de
decisións económicas.

• B1.6. Modelos económicos.
Economía  positiva  e
normativa.

• B1.7.  Información
económica:  interpretación
de datos e gráficos.

• B1.3. Comprender o método científico
que se  utiliza  na  área  da  economía,
así  como  identificar  as  fases  da
investigación científica en economía e
os modelos económicos.

• ECB1.3.1.  Distingue  as  proposicións  económicas
positivas das proposicións económicas normativas.

• CAA

• CMCCT

50% • 2º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais e  escritas

• ECB1.3.2. Interpreta os modelos de representación da
realidade  económica,  e  emprega  os  termos  e  a
metodoloxía  apropiados  para  analizar  problemas
económicos concretos.

• CCL

• CMCCT

• CD

50% • 2º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais e  escritas

Bloque 2. A actividade produtiva

• i

• l

• m

• p

• B2.1.  Proceso  produtivo  e
factores de produción.

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

• ECB2.1.1.  Expresa  unha  visión  integral  do
funcionamento do sistema produtivo partindo do estudo
da  empresa  e  a  súa  participación  en  sectores
económicos,  así  como  a  súa  conexión  e
interdependencia.

• CAA

• CCL

• CSC

50% • 1º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais e  escritas
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Obxecti
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao
mínimo

consec.

Temporalización Procedementos e
instrumentos

 avaliación

• i

• l

• B2.2.  División  técnica  do
traballo,  produtividade  e
interdependencia.

• B2.2. Explicar as razóns do proceso de
división técnica do traballo.

• ECB2.2.1.  Relaciona o proceso de división técnica do
traballo  coa interdependencia económica nun contexto
global.

• CSC

• CMCCT

50% • 1º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais e  escritas

• ECB2.2.2.  Clasifica  e define  os  factores  produtivos,  e
describe  as  relacións  entre  produtividade,  eficiencia  e
tecnoloxía.

• CMCCT

• CCL

50% • 1º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais e  escritas

• a

• h

• i

• l

• m

• B2.3.  Globalización:
cambios  no  sistema
produtivo  ou  na
organización da produción.

• B2.3. Identificar os efectos da actividade
empresarial para a sociedade e a vida
das persoas.

• ECB2.3.1.  Analiza  para  explicar  as  repercusións  da
actividade  das  empresas,  tanto  nun  ámbito  próximo
coma nun ámbito internacional.

• CSIEE

• CCL

50% • 1º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais e  escritas

• a

• h

• i

• m

• B2.4.  Empresa:  obxectivos
e funcións.

• B2.4.  Expresar  os  obxectivos  e  as
funcións  principais  das  empresas,
utilizando  referencias  reais  do  ámbito
próximo e transmitindo a utilidade que
se xera coa súa actividade.

• ECB2.4.1.  Distingue  e  interpreta  os  obxectivos  e  as
funcións das empresas.

• CSIEE

• CAA

50% • 1º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais e  escritas

• ECB2.4.2.  Explica a función creadora de utilidade dos
bens das empresas.

• CD

• CCL

50% • 1º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais e  escritas

• i • B2.5.  Eficacia,  eficiencia  e
efectividade.

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

• ECB2.5.1. Determina e interpreta a eficiencia técnica e
económica a partir dos casos formulados.

• CD 50% • 1º T • Observación
directa
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Obxecti
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao
mínimo

consec.

Temporalización Procedementos e
instrumentos

 avaliación

• l

• m

• B2.6.  Eficiencia  na
produción: eficiencia técnica
e económica.

• CMCCT • Análise  das
producións
orais e  escritas

• i

• l

• m

• B2.7. Custos de produción.
Cálculo  e  análise  dos
custos  de  produción  e  dos
beneficios.

• B2.6. Calcular e controlar os custos e os
beneficios das empresas, e representar
e  interpretar  gráficos  relativos  a  eses
conceptos.

• ECB2.6.1.  Calcula,  clasifica e utiliza diversos tipos de
custos,  fixos e variables, totais,  medios e marxinais,  e
representa e interpreta gráficos de custos.

• CMCCT

• CD

50% • 1º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais e  escritas

• ECB2.6.2.  Calcula,  analiza  e  interpreta  os  beneficios
dunha  empresa  a  partir  de  supostos  de  ingresos  e
custos dun período.

• CMCCT

• CD

50% • 1º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais e  escritas

• i

• l

• m

• B2.8. Función de produción. • B2.7. Analizar, representar e interpretar
a función de produción dunha empresa
a partir dun caso dado.

• ECB2.7.1. Representa e interpreta gráficos de produción
total, media e marxinal, a partir de supostos dados.

• CMCCT

• CD

50% • 1º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais e  escritas

Bloque 3. O mercado e o sistema de prezos  

• i

• l

• m

• B3.1.  Curva  de  demanda.
Movementos  ao  longo  da
curva  de  demanda  e
desprazamentos  na  curva
de  demanda.  Elasticidade

• B3.1.  Interpretar,  a  partir  do
funcionamento  do  mercado,  as
variacións en cantidades demandadas
e  ofertadas  de  bens  e  servizos  en
función de distintas variables.

• ECB3.1.1.  Representa  graficamente  os  efectos  das
variacións  das  variables  no  funcionamento  dos
mercados.

• CMCCT

• CD

50% • 1º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais e  escritas
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Obxecti
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao
mínimo

consec.

Temporalización Procedementos e
instrumentos

 avaliación

da demanda.

• B3.2.  Curva  de  oferta.
Movementos  ao  longo  da
curva  de  oferta  e
desprazamentos  na  curva
da  oferta.  Elasticidade  da
oferta.

• B3.3. Equilibrio do mercado.

• ECB3.1.2.  Define  e  expresa  matematicamente  as
variables que determinan a oferta e a demanda.

• CMCCT

• CCL

50% • 1º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais e  escritas

• ECB3.1.3.  Analiza  as  elasticidades  de  demanda e  de
oferta, interpretando os cambios en prezos e cantidades,
así como os seus efectos sobre os ingresos totais.

• CMCCT

• CD

50% • 1º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais e  escritas

• a

• h

• i

• l

• m

• B3.4.  Estruturas  de
mercado  e  modelos  de
competencia.

• B3.5.  Competencia
perfecta.  Competencia
imperfecta.  Monopolio.
Oligopolio.  Competencia
monopolística.

• B3.2.  Analizar  o  funcionamento  de
mercados  reais  e  observar  as  súas
diferenzas cos modelos,  así  como as
súas  consecuencias  para  os/as
consumidores/as,  as empresas ou os
estados.

• ECB3.2.1. Analiza e compara o funcionamento dos tipos
de mercados, e explica as súas diferenzas.

• CMCCT

• CCL

50% • 2º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais e  escritas

• ECB3.2.2.  Aplica  a  análise  dos  tipos  de  mercados  a
casos  reais  identificados  a  partir  da  observación  do
ámbito máis inmediato.

• CAA

• CSC

50% • 2º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais e  escritas

• ECB3.2.3.  Valora  de  forma  crítica  os  efectos  que  se
derivan  sobre  os  axentes  intervenientes  nos  diversos
mercados.

• CSC 50% • 2º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais e  escritas

Bloque 4. A macroeconomía
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Obxecti
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao
mínimo

consec.

Temporalización Procedementos e
instrumentos

 avaliación

• g

• h

• i

• l

• B4.1.  Macromagnitudes:
produción. Renda. Gasto.

• B4.2.  Equilibrio
macroeconómico:  demanda
e oferta agregadas.

• B4.3.  Inflación  e  tipos  de
xuro.

• B4.4.  Os  vínculos  dos
problemas
macroeconómicos  e  a  súa
interrelación.

• B4.1.  Distinguir  as  principais
magnitudes macroeconómicas, operar
con  elas  e  analizar  as  súas
interrelacións,  valorando  os
inconvenientes  e  as  limitacións  que
presentan  como  indicadores  da
calidade de vida.

• ECB4.1.1.  Mide,  interpreta  e  expresa  as  principais
magnitudes  macroeconómicas  como  indicadores  da
situación económica dun país.

• CMCCT

• CD

• CSC

• CCL

50% • 2º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais e  escritas

• ECB4.1.2.  Relaciona as principais  macromagnitudes e
utilízaas  para  establecer  comparacións  con  carácter
global.

• CAA

• CSC

50% • 2º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais e  escritas

• ECB4.1.3.  Analiza  de  forma  crítica  os  indicadores
estudados e valora o seu impacto, os seus efectos e as
súas limitacións para medir a calidade de vida.

• CSC 50% • 2º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais e  escritas

• g

• i

• l

• B4.5.  Indicadores  do
desenvolvemento  da
sociedade:  as
macromagnitudes e as súas
limitacións.

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

• ECB4.2.1. Utiliza e interpreta a información contida en
táboas e gráficos de variables macroeconómicas e a súa
evolución no tempo.

• CMCCT

• CD

50% • 2º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais e  escritas

• ECB4.2.2.  Considera  investigacións  e  publicacións
económicas  de  referencia  como  fonte  de  datos
específicos, e recoñece os métodos de estudo utilizados
por economistas.

• CAA

• CD

50% • 2º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais e  escritas
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Obxecti
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao
mínimo

consec.

Temporalización Procedementos e
instrumentos

 avaliación

• ECB4.2.3.  Opera  con  variables  económicas  mediante
aplicacións  informáticas,  analízaas  e  interprétaas,  e
presenta as súas valoracións de carácter persoal.

• CD

• CMCCT

50% • 2º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais e  escritas

• a

• h

• i

• l

• m

• B4.6.  Mercado  de  traballo.
Desemprego:  tipos  e
causas. 

• B4.3. Valorar a estrutura do mercado
de  traballo  e  a  súa  relación  coa
educación  e  a  formación,  analizando
de xeito especial o desemprego.

• ECB4.3.1.  Examina  e  interpreta  datos  e  gráficos  de
contido económico relacionados co mercado de traballo.

• CMCCT

• CD

50% • 2º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais e  escritas

• ECB4.3.2. Valora a relación da educación e a formación
coas  probabilidades  de  obter  un  emprego  e  mellores
salarios.

• CSC

• CAA

50% • 2º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais e  escritas

• ECB4.3.3. Investiga e recoñece vieiros de ocupación e
tendencias de emprego.

• CAA

• CD

50% • 2º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais e  escritas

• a

• g

• h

• i

• l

• p

• B4.7.  Políticas  contra  o
desemprego.  O
desemprego en Galicia.

• B4.4. Estudar as opcións de políticas
macroeconómicas para facer fronte á
inflación e ao desemprego.

• ECB4.4.1. Analiza os datos de inflación e desemprego
en  España  e  as  alternativas  para  loitar  contra  o
desemprego e a inflación.

• CD

• CSIEE

50% • 2º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais e  escritas
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Obxecti
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao
mínimo

consec.

Temporalización Procedementos e
instrumentos

 avaliación

Bloque 5. Aspectos financeiros da Economía

• i

• l

• B5.1.  O  diñeiro  na
economía:  tipoloxía  e
funcionamento.

• B5.2.  Proceso  de  creación
do diñeiro.

• B5.1.  Recoñecer  o  proceso  de
creación  do  diñeiro,  os  cambios  no
seu valor  e a forma en que estes se
miden.

• ECB5.1.1. Analiza e explica o funcionamento do diñeiro e
do sistema financeiro nunha economía.

• CSC

• CMCCT

• CD

• CCL

50% • 3º T • Observación
directa

• Análise  das
producións  orais
e  escritas

• a

• d

• h

• i

• l

• B5.3.  Teorías  explicativas
da inflación.

• B5.2. Describir as teorías explicativas
sobre as causas da inflación e os seus
efectos sobre os/as consumidores/as,
as  empresas  e  o  conxunto  da
economía.

• ECB5.2.1. Recoñece as causas da inflación e valora as
súas repercusións económicas e sociais.

• CSC

• CD

50% • 3º T • Observación
directa

• Análise  das
producións  orais
e  escritas

• i

• l

• B5.4.  Sistema  financeiro.
Novas  formas  de
financiamento.

• B5.3.  Explicar  o  funcionamento  do
sistema  financeiro  e  coñecer  as
características  dos  seus  principais
produtos e mercados.

• ECB5.3.1.  Valora  o  papel  do  sistema  financeiro  como
elemento canalizador do aforro ao investimento, e identifica
os produtos e os mercados que o compoñen.

• CAA

• CSC

• CD

50% • 3º T • Observación
directa

• Análise  das
producións  orais
e  escritas

• a

• d

• h

• i

• l

• B5.5.  Política  monetaria:
instrumentos.

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

• ECB5.4.1.  Razoa  de  forma  crítica,  en  contextos  reais,
sobre as accións de política monetaria e o seu impacto
económico e social.

• CAA

• CMCCT

• CSC

50% • 3º T • Observación
directa

• Análise  das
producións  orais
e  escritas
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Obxecti
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao
mínimo

consec.

Temporalización Procedementos e
instrumentos

 avaliación

• i

• l

• a

• h

• i

• l

• B5.6.  Banco  Central
Europeo.

• B5.7. Mecanismos da oferta
e  demanda  monetaria:
efectos  sobre  os  tipos  de
xuro.

• B5.5.  Identificar  o  papel  do  Banco
Central Europeo e a estrutura da súa
política monetaria.

• ECB5.5.1. Identifica os obxectivos e a finalidade do Banco
Central  Europeo,  e  razoa  sobre  o  seu  papel  e  o  seu
funcionamento.

• CSC

• CMCCT

• CD

50% • 3º T • Observación
directa

• Análise  das
producións  orais
e  escritas

• ECB5.5.2. Describe os efectos das variacións dos tipos de
xuro na economía.

• CMCCT

• CCL

50% • 3º T • Observación
directa

• Análise  das
producións  orais
e  escritas

Bloque 6. O contexto internacional da economía

• g

• i

• l

• B6.1.  Comercio
internacional:  causas  e
teorías.

• B6.2.  Balanza  de
pagamentos,  con  especial
referencia á española.

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

• ECB6.1.1.  Identifica  e  describe  os  fluxos  comerciais
internacionais.

• CSC

• CCL

• CMCCT

50% • 3º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais e  escritas

• a

• i

• l

• B6.3.  Cooperación  e
integración económica.

• B6.4. Unión Europea (UE).

• B6.2.  Examinar  os  procesos  de
integración  económica  e  describir  os
pasos que se produciron no caso da
Unión Europea.

• ECB6.2.1.  Explica  o  proceso  de  cooperación  e
integración económica producido na Unión Europea, e
reflexiona para valorar as repercusións e as implicacións
para España nun contexto global.

• CSC

• CCL

50% • 3º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais e  escritas

• a

• b

• h

• i

• B6.5.  Globalización
económica  e  financeira:
causas e consecuencias.

• B6.6.  Organismos
económicos  internacionais:

• B6.3. Analizar e valorar as causas e as
consecuencias  da  globalización
económica,  así  como  o  papel  dos
organismos económicos internacionais
na súa regulación.

• ECB6.3.1. Expresa as razóns que xustifican o intercambio
económico entre países.

• CSC

• CCL

50% • 3º T • Observación
directa

• Análise  das
producións  orais
e  escritas
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Obxecti
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao
mínimo

consec.

Temporalización Procedementos e
instrumentos

 avaliación

• l

• p

mecanismos de regulación. • ECB6.3.2.  Describe  as  implicacións  e  os  efectos  da
globalización económica nos países e reflexiona sobre a
necesidade da súa regulación e da súa coordinación.

• CAA

• CD

• CMCCT

• CSC

50% • 3º T • Observación
directa

• Análise  das
producións  orais
e  escritas

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

• a

• b

• c

• i

• l

• B7.1.  Ciclos  económicos:
crises na economía.

• B7.2.  Políticas
macroeconómicas  de
crecemento,  estabilidade  e
desenvolvemento.

• B7.3.  Ambiente:  recurso
sensible e escaso.

• B7.4.  Pobreza  e
subdesenvolvemento:
causas  e  posibles  vías  de
solución.

• B7.1. Reflexionar sobre o impacto do
crecemento  e  as  crises  cíclicas  na
economía  e  os  seus  efectos  na
calidade  de  vida  das  persoas,  o
ambiente e a distribución da riqueza a
nivel local e mundial.

• ECB7.1.1. Identifica e analiza os factores e as variables
que  inflúen  no  crecemento  económico,  no
desenvolvemento e na redistribución da renda.

• CSC

• CMCCT

• CD

50% • 2º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais e escritas

• ECB7.1.2. Diferencia os conceptos de crecemento e de
desenvolvemento.

• CCL

• CMCCT

50% • 3º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais e  escritas

• ECB7.1.3.  Recoñece  e  explica  as  consecuencias  do
crecemento  sobre  a  repartición  da  riqueza,  sobre  o
ambiente e sobre a calidade de vida.

• CSC

• CCL

50% • 3º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais e  escritas

• ECB7.1.4.  Analiza  de  forma  práctica  os  modelos  de
desenvolvemento  dos  países  emerxentes  e  as
oportunidades  que  teñen  os  países  en  vías  de
desenvolvemento para crecer e progresar.

•  CAA

• CSC

• CD

50% • 3º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais e  escritas
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Obxecti
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao
mínimo

consec.

Temporalización Procedementos e
instrumentos

 avaliación

• ECB7.1.5. Reflexiona sobre os problemas ambientais e
a  súa  relación  co  impacto  económico  internacional
analizando  as  posibilidades  dun  desenvolvemento
sustentable.

• CSC

• CMCCT

50% • 3º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais e  escritas

• ECB7.1.6. Desenvolve actitudes positivas en relación co
ambiente  e  valora  a  consideración  da  protección  do
ambiente na toma de decisións económicas.

• CSC

• CAA

50% • 3º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais e  escritas

• ECB7.1.7. Identifica os bens ambientais como factor de
produción  escaso,  que  proporciona  inputs  e  recolle
refugallos  e  residuos,  o  que  supón valorar  os  custos
asociados.

• CSC

• CMCCT

50% • 3º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais e  escritas

• ECB7.1.8.  Recoñece a evolución cíclica  da actividade
económica,  describe  as  fases,  as  representa
graficamente  e  considera  as  súas  consecuencias
sociais.

• CMCCT

• CSC

50% • 2º T

• 3º T

• Observación
directa

• Análise  das
producións  orais
e  escritas

• a

• c

• i

• l

• B7.5.  Política  fiscal  e
orzamentos públicos.

• B7.6.  O  Estado  na
economía: funcións. 

• B7.2. Explicar e ilustrar con exemplos
significativos  as  finalidades  e  as
funcións  do  Estado nos  sistemas  de
economía de mercado, e identificar os
principais  instrumentos  que  utiliza,

• ECB7.2.1.  Distingue e explica  as funcións  do Estado:
fiscais,  estabilizadoras,  redistributivas,  reguladoras  e
provedoras de bens e servizos públicos.

• CCL

• CMCCT

50% • 3º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais e  escritas
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Obxecti
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao
mínimo

consec.

Temporalización Procedementos e
instrumentos

 avaliación

• B7.7. Os fallos do mercado
e  a  intervención  do  sector
público.

• B7.8.  Redistribución  de
renda  e  riqueza:  igualdade
de oportunidades.

valorando  as  vantaxes  e  os
inconvenientes  do  seu  papel  na
actividade económica.

• ECB7.2.2. Identifica os principais fallos do mercado, as
súas  causas  e  os  seus  efectos  para  os  axentes  que
interveñen na economía, e as opcións de actuación por
parte do Estado.

• CSC

• CMCCT

• CD

50% • 2º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais e  escritas

• ECB7.2.3. Clasifica e describe os elementos integrantes
dos orzamentos públicos e argumenta a necesidade de
prever  os  ingresos  e  os  gastos,  e  controlar  a  súa
execución.

• CAA

• CMCCT

• CD

50% • 2º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais e  escritas
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Unidades didácticas e temporalización

Os contidos e os correspondentes estándares de aprendizaxe desenvolveranse a través

das seguintes unidades didácticas, cuxa duración ou número de sesións é orientativo:

UNIDADE 1 : OS PRINCIPIOS BÁSICOS DA ECONOMÍA (8 sesións)

Economía e vida cotiá

A escaseza de recursos e a necesidade de elixir

Clasificación dos bens e servizos.

Os diferentes mecanismos de asignación de recursos

UNIDADE 2 : A PRODUCIÓN E O CRECEMENTO ECONÓMICO (8 sesións)

Os factores de produción

Eficiencia e produtividade 

Os modelos económicos

Posibilidades de produción

Crecemento económico

Sectores económicos e interdependencia

UNIDADE 3 : AXENTES E SISTEMAS ECONÓMICOS (8 sesións)

Os axentes económicos

Os sistemas económicos

UNIDADE 4 : A EMPRESA E AS SÚAS FUNCIÓNS (9 sesións)

As funcións  da empresa

Obxectivos e compoñentes da empresa
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Eficiencia

Custos, ingresos e beneficios

Limiar de rendibilidade

Tipos de empresas

Crecemento e responsabilidade social

UNIDADE 5 : A DEMANDA, A OFERTA E O EQUILIBRIO DE MERCADO (9 sesións)

Intercambio e mercado

A demanda

A oferta 

O equilibrio de mercado

A elasticidade da demanda

UNIDADE 6 : MODELOS DE MERCADO (8 sesións)

A estrutura dos mercados

A competencia perfecta.

A competencia imperfecta. Monopolio, oligopolio e competencia monopolística.

UNIDADE 7 : O MERCADO DE TRABALLO E O EMPREGO (9 sesións)

O mercado de traballo.

O desemprego. Tipos e causas do desemprego.

Políticas contra o desemprego.

UNIDADE 8 : OS INDICADORES ECONÓMICOS (9 sesións)

Macromagnitudes: produción, renda, gasto, inflación.

Vínculos e interrelación dos problemas macroeconómicos.
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Limitacións das variables macroeconómicas como indicadores do desenvolvemento da

sociedade.

UNIDADE 9 : A INTERVENCIÓN DO ESTADO NA ECONOMÍA (9 sesións)

O papel do Estado na economía

Os ciclos económicos

As externalidades

A política económica

O Estado do benestar

UNIDADE 10: O EQUILIBRIO E OS CAMBIOS NA ECONOMÍA (9 sesións)

Funcionamento global da economía

O consumo e o aforro

O investimento

Demanda e oferta agregada

A economía somerxida.

UNIDADE 11: AS CONTAS PÚBLICAS E A POLÍTICA FISCAL (9 sesións)

O sector público.

Os orzamentos públicos. Gastos e ingresos públicos.

Os impostos

A política fiscal

UNIDADE 12: O DIÑEIRO E A POLÍTICA MONETARIA (9 sesións)

O diñeiro e as súas funcións

Oferta e demanda monetaria
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O tipo de interese.

O proceso de creación do diñeiro bancario

A inflación, causas e efectos. 

A política monetaria.

UNIDADE 13: O SISTEMA FINANCEIRO (9 sesións)

Funcionamento do sistema financeiro.

Activos financeiros

Mercado de valores, a Bolsa

O Banco Central Europeo

UNIDADE 14:  O COMERCIO INTERNACIONAL E A BALANZA DE PAGAMENTOS (9

sesións)

Comercio internacional: causas e teorías

O proteccionismo

Balanza de pagamentos

Tipos de cambio e mercado de divisas

UNIDADE 15: INTEGRACIÓN E GLOBALIZACIÓN DA ECONOMÍA (9 sesións)

Descrición dos mecanismos de cooperación e integración económica, especialmente da

construción da UE

Cambios na economía mundial

A UE e a UEM

Causas e consecuencias da globalización e do papel dos organismos internacionais

UNIDADE 16:OS GRANDES RETOS DA ECONOMÍA ACTUAL (9 sesións)
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Os problemas globais da economía

Economía e medioambiente

As desigualdades e a pobreza no mundo

As desigualdades nos países desenvolvidos

Crecemento económico e desenvolvemento

O número de sesións semanais de 50 minutos que lle corresponde á materia en 1º curso

de Bacharelato para desenvolver toda a programación prevista é de 4.

Hai que sinalar que a temporalización non é algo ríxido, senón que se irá adaptando en

función do marco cronolóxico-temporal de cada avaliación así como dos acontecementos

que  vaian  xurdindo:  dificultades  nalgún  punto  concreto,  comentario  de  noticias

relacionadas  coa  materia  e  que  poidan  resultar  de  interese  para  os  alumnos,  visitas

culturais, excursións,... Tamén é posible que pola utilización doutros recursos, como por

exemplo a participación en concursos, simuladores, os comentarios de prensa..., algúns

conceptos sexan vistos de maneira anticipada, ou non respecten totalmente, como parece

lóxico,  a  cronoloxía  que  é  preceptivo  establecer.  Por  iso,  de  maneira  orientativa

contémplase a seguinte distribución:

1º trimestre: unidades 1-6

2º trimestre: unidades 7-11

3º trimestre: unidades 12-16

Materiais e recursos didácticos

Recursos orais:
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Explicación da docente.

Debates, comentarios e análise de información, noticias e artigos de prensa.

Técnicas de dinámicas de grupos.

Recursos e materiais escritos:

Economía 1º. Editorial SM.

Economía 1º de bacharelato LOMCE. José Sande.

Outros manuais: Economía 1º. Editorial Ecir, Economía 1º, Editorial Mc Graw Hill e

doutras editoriais ( Edelvives, Santillana...)

Revistas especializadas: Emprendedores, Capital…

Textos legais (Estatuto dos traballadores, Constitución,…)

Prensa: “La Voz de Galicia” e outros xornais como El Mundo, El País... ademais de

económicos como Expansión, Cinco Días,...

Libros de lectura e cómics: 

“El Mercado y nosotros” de José Luís Sampedro.

“El primer café de la mañana. Reflexiones de un empresario”

de Francisco Martín Frías.

“Economía en ½ hora”, “Historia de la economía en ½ hora”

“Finanzas en ½ hora”, “La bolsa en ½ hora”... de José Sande.

Outros libros, ben da biblioteca, suxeridos polo alumnado, ou que xurdan polo seu

interese.

Outros recursos:
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Para cada alumno ou alumna,  ordenador con conexión a internet  e  programas

como procesador de texto e de presentacións.

Aula virtual co entorno moodle accesible desde a páxina web do instituto.

Webs  e  portais  educativos  con  información  empresarial,  económica  ou  de

emprendemento.

Xogos de simulación empresarial.

Documentais como “Mundo Zara”, “Galicia Industrial” ou “ Una verdad incómoda” e

películas de interese como “Tiempos Modernos”,”Qué bello es vivir”...

DVDs didácticos como “El Flujo circular de la renta”

CDs e memorias USB con documentación variada ou programas utilizables.

Concursos e programas como Young Business Talents (simulador empresarial), o

Mellor Xornalista Xuvenil (Concurso de La Voz de Galicia), e/ou calquera outros nos que o

alumnado estea interesado en participar e teña relación coa materia.

ECONOMÍA DA EMPRESA

Introdución

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

economía especializada nun determinado suxeito económico: a empresa. Trátase dunha

ciencia que, por unha banda, procura a explicación do fenómeno económico da empresa

e, por outra, a actuación sobre ela para alcanzar certos fins. A tendencia actual diríxese a

tratar  de  converter  esta  disciplina  nun  corpo  de  coñecementos  interdisciplinarios  que

traten calquera problema que se formule na empresa. 
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A empresa é un axente esencial  da actividade económica. As empresas constitúen as

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

se conseguen os obxectivos macroeconómicos e, por iso,  ocupan a atención dos/das

economistas. É na economía contemporánea onde acha a súa plenitude, xa que a división

do traballo, a especialización, o desenvolvemento do sistema monetario e a amplitude do

mercado  crearon  o  clima  necesario  para  que  se  dea  con  precisión  e  características

peculiares a unidade autónoma de produción, que constitúe o obxecto real da economía

da  empresa.  Nesta  materia  traballaranse  cuestións  como  a  razón  da  existencia  das

empresas, as súas características, os tipos de organización e de funcionamento, e os

factores que inflúen na toma de decisións.

A materia  emprega un enfoque baseado na análise  de distintas  áreas e funcións da

empresa, estruturándose nos bloques seguintes: A empresa, no que se describen os seus

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

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

crecemento; Organización e dirección da empresa, no que se explica a planificación, a

organización e a xestión dos recursos da empresa; A función produtiva, para analizar os

procesos  produtivos  e  a  estrutura  de  ingresos  e  custos  derivada  deles;  A  función

comercial  da  empresa,  que  repasa  as  principais  decisións  da  empresa  na

comercialización  dos  seus  produtos  e/ou  servizos;  A información  na  empresa,  para

comprender a importancia de contar con datos e información relevante e precisa na toma

de decisións e no cumprimento das obrigas fiscais; e finalmente A función financeira, onde

se trata de analizar os aspectos salientables das decisión de investimento e financiamento

na empresa.
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A empresa ten un significado social fundamental como creadora de emprego, canaliza a

renda e, conseguintemente, constitúe un elemento de redistribución da renda nacional. O

desenvolvemento da actividade empresarial e a acción do/da empresario/a deben estar

guiados pola responsabilidade social e o comportamento ético, máis alá da procura duns

resultados.

A materia ha permitir o fomento dunha cultura e dun xeito de pensar empresarial crítico,

onde se exerciten e medren a creatividade e o espírito de innovación, e se incentive a

elaboración de reflexións persoais e a toma de decisións fundamentadas, así como a

concepción  do  erro  como  fonte  de  progreso  e  aprendizaxe.  Tamén  ha  contribuír  ao

desenvolvemento da competencia matemática e das competencias básicas en ciencia e

tecnoloxía, de comunicación lingüística e dixital, da capacidade de aprender a aprender, e

do sentido da iniciativa e o espírito emprendedor.
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Concreción do currículo

Segundo se recolle no Decreto 86/2015 do 25 de xuño o currículo para Economía da Empresa en 2º bacharelato concrétase nos

seguintes criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe, asociados aos diferentes obxectivos, contidos  e competencias clave,

relacionados co grado mínimo de consecución para superar  a materia,  a temporalización e os procedementos e instrumentos de

avaliación:

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao mínimo

consec.

Temporalización Procedementos e
instrumentos

 avaliación

Bloque 1. A empresa

• a

• d

• i

• l

• B1.1.  A  empresa  e  o/a
empresario/a.

• B1.2.  Elementos,  funcións  e
obxectivos da empresa.

• B1.3. Clases de empresas.

• B1.1.  Describir  e  interpretar  os
elementos  da  empresa,  as  clases  de
empresas  e  as  súas  funcións  na
economía, así como as formas xurídicas
que adoptan, e relacionar con cada unha
as  responsabilidades  legais  dos/das

• EEB1.1.1.  Distingue as  formas xurídicas
das  empresas  e  relaciónaas  coas
esixencias  de  capital  e  coas
responsabilidades para cada tipo.

• CD

• CMCCT

• CSIE

• 50% • 1º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais  e
escritas
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao mínimo

consec.

Temporalización Procedementos e
instrumentos

 avaliación

• m • B1.4.  Marco  xurídico  da
actividade empresarial.

propietarios/as  e  xestores/as,  e  as
esixencias de capital.

• EEB1.1.2.  Identifica  e  valora  as  formas
xurídicas de empresa máis apropiadas en
cada caso en función das características
concretas, aplicando o razoamento sobre
clasificación das empresas.

• CD

• CMCCT

• 50% • 1º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais  e
escritas

• EEB1.1.3.  Analiza,  para  un  determinado
caso práctico, os criterios de clasificación
de  empresas:  segundo  a  natureza  da
actividade  que  desenvolven,  a  súa
dimensión,  o  nivel  tecnolóxico  que
alcanzan,  o  tipo  de  mercado  en  que
operan, a fórmula xurídica que adoptan, e
o seu carácter público ou privado.

•  CAA

• CD

• CMCCT

• 50% • 1º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais  e
escritas

• EEB1.1.4.  Describe  os  elementos  da
empresa  en  relación  coas  funcións  que
desenvolven  e  os  obxectivos  que
procuran dentro do sistema.

• CCL

• CSIEE

• 50% • 1º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais  e
escritas

• a

• d

• h

• i

• l

• B1.5. Contorno da empresa.

• B1.6. Responsabilidade social e
ambiental da empresa.

• B1.7. Funcionamento e creación
de valor.

• B1.2.  Identificar  e  analizar  os  trazos
principais do contorno en que a empresa
desenvolve a súa actividade e explicar, a
partir deles, as estratexias e as decisións
adoptadas,  e  as  posibles  implicacións
sociais e ambientais da súa actividade.

• EEB1.2.1. Identifica os tipos de empresas
e de empresarios/as que actúan no seu
contorno, así como a forma de relacionar
co seu contorno máis próximo.

• CD

• CMCCT

• CSC

• CSIEE

• 50% • 1º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais  e
escritas
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao mínimo

consec.

Temporalización Procedementos e
instrumentos

 avaliación

• m

• p

• EEB1.2.2.  Analiza  a  relación  entre
empresa, sociedade e ambiente, e valora
os  efectos  positivos  e  negativos  das
actuacións  das  empresas  nas  esferas
social e ambiental.

• CD

• CSC

• CSIEE

• 50% • 1º T

• 2º T

• Observación
directa

• Análise  das
producións
orais  e
escritas

• EEB1.2.3.  Analiza  a  actividade  das
empresas como elemento dinamizador de
progreso,  estimando  a  súa  creación  de
valor  para  a  sociedade  e  para  a
cidadanía. 

•  CSC

• CSIEE

• 50% • 1º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais  e
escritas

Bloque 2. Desenvolvemento da empresa

• d

• i

• l

• m

• B2.1.  Localización  e  dimensión
empresarial.

• B2.2. Estratexias de crecemento
interno e externo.

• B2.3.  Pequenas  e  medianas
empresas:  estratexias  de
mercado.

• B2.4. Importancia das pequenas
e medianas empresas (PME) na
economía.

• B2.5.  Internacionalización,
competencia global e tecnoloxía.

• B2.1. Identificar e analizar as estratexias
de crecemento e as decisións tomadas
polas empresas, tendo en consideración
as  características  do  marco  global  en
que actúan.

• EEB2.1.1. Describe e analiza os factores
que  determinan  a  localización  e  a
dimensión  dunha  empresa,  e  valora  a
transcendencia  futura  para  a  empresa
desas decisións.

• CCL

• CMCCT

• 50% • 1º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais  e
escritas

• EEB2.1.2.  Valora  o  crecemento  da
empresa  como  estratexia  competitiva  e
relaciona  as  economías  de  escala  coa
dimensión óptima da empresa.

• CD

• CMCCT

• CSIEE

• 50% • 1º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais  e
escritas
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IES XOÁN MONTES

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao mínimo

consec.

Temporalización Procedementos e
instrumentos

 avaliación

• B2.6.  Empresa  multinacional:
aspectos  positivos  e  negativos
do seu funcionamento.

• EEB2.1.3.  Identifica  e  explica  as
estratexias  de  especialización  e
diversificación.

• CCL

• CMCCT

• CSIEE

• 50% • 1º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais  e
escritas

• EEB2.1.4.  Analiza  as  estratexias  de
crecemento interno e externo a partir de
supostos concretos.

• CAA

• CD

• CMCCT

• 50% • 1º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais  e
escritas

• EEB2.1.5. Examina o papel das pequenas
e das medianas empresas no noso país, e
valora  as  súas  estratexias  e  as  súas
formas  de  actuar,  así  como  as  súas
vantaxes e os seus inconvenientes.

•  CSC

• CSIEE

• 50% • 1º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais  e
escritas

• EEB2.1.6.  Describe  as  características  e
as  estratexias  de  desenvolvemento  da
empresa  multinacional,  e  valora  a
importancia da responsabilidade social e
ambiental.

• CCL 

• CSC

• CMCCT

• 50% • 1º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais  e
escritas
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IES XOÁN MONTES

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao mínimo

consec.

Temporalización Procedementos e
instrumentos

 avaliación

• EEB2.1.7.  Estuda  o  impacto  da
incorporación da innovación e das novas
tecnoloxías na  estratexia  da empresa,  e
relaciónao coa capacidade para competir
de xeito global.

• CD

• CMCCT

• CSC

• 50% • 1 T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais  e
escritas

Bloque 3. Organización e dirección da empresa

• d

• i

• l

• m

• p

• B3.1. División técnica do traballo
e  necesidade  de  organización
no mercado actual.

• B3.2.  Funcións  básicas  da
dirección.

• B3.3.  Planificación  e  toma  de
decisións estratéxicas.

• B3.4.  Organización  formal  e
informal  da empresa: deseño e
análise da súa estrutura.

• B3.5.  A  xestión  dos  recursos
humanos e a súa incidencia na
motivación.

• B3.6. Os conflitos de intereses e
as súas vías de negociación.

• B3.1.  Explicar  a  planificación,  a
organización  e  a  xestión  dos  recursos
dunha  empresa,  valorando  as  posibles
modificacións para realizar en función do
ámbito  en  que  desenvolve  a  súa
actividade e dos obxectivos formulados.

• EEB3.1.1.  Reflexiona  sobre  a  división
técnica do traballo nun contexto global de
interdependencia económica para valorar
as súas consecuencias sociais.

• CMCCT

• CSC

• 50% • 3º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais  e
escritas

• EEB3.1.2.  Describe  a  estrutura
organizativa,  o  estilo  de  dirección,  as
canles de información e de comunicación,
o  grao  de  participación  na  toma  de
decisións  e  a  organización  informal  da
empresa.

• CCL

• CMCCT

• CSIEE

• 50% • 3º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais  e
escritas

• EEB3.1.3.  Identifica  a  función  de  cada
área  de  actividade  da  empresa
(aprovisionamento,  produción  e
comercialización,  investimento  e
financiamento,  recursos  humanos  e
administrativa),  así  como  as  súas
interrelacións.

• CD

• CMCCT

• CSIEE

• 50% • 1º T

• 2º T

• 3º T

• Observación
directa

• Análise  das
producións
orais  e
escritas
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IES XOÁN MONTES

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao mínimo

consec.

Temporalización Procedementos e
instrumentos

 avaliación

• EEB3.1.4. Investiga sobre a organización
nas  empresas  do  seu  ámbito  máis
próximo  e  identifica  vantaxes  e
inconvenientes,  detecta  problemas  para
solucionar,  e  describe  propostas  de
mellora.

• CAA

• CD

• CSC

• CSIEE

• 50% • 3º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais  e
escritas

• EEB3.1.5. Aplica os seus coñecementos a
unha organización concreta, para detectar
problemas e propor melloras.

•  CAA

• CMCCT

• CSIEE

• 50% • 3º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais  e
escritas

• EEB3.1.6.  Valora  a  importancia  dos
recursos  humanos  nunha  empresa  e
analiza diferentes maneiras de abordar a
súa  xestión  e  a  súa  relación  coa
motivación e a produtividade.

• CAA

• CSC

• CSIEE

• 50% • 3º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais  e
escritas

Bloque 4. A función produtiva

• a

• i

• l

• m

• B4.1.  Produción  e  proceso
produtivo.

• B4.2.  Función  de  produción.
Produtividade e eficiencia

• B4.3.  Investigación,

• B4.1. Analizar procesos produtivos desde
a  perspectiva  da  eficiencia  e  a
produtividade, e recoñecer a importancia
da I+D+i.

• EEB4.1.1.  Realiza  cálculos  da
produtividade  de  distintos  factores  e
interpreta  os  resultados  obtidos,
coñecendo  medios  e  alternativas  de
mellora da produtividade nunha empresa.

• CD

• CMCCT

• 50% • 3º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais  e
escritas
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IES XOÁN MONTES

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao mínimo

consec.

Temporalización Procedementos e
instrumentos

 avaliación

desenvolvemento  e  innovación
(I+D+i)  como  elementos  clave
para  o  cambio  tecnolóxico  e  a
mellora  da  competitividade
empresarial.

• EEB4.1.2.  Analiza  e  valora  a  relación
entre  a  produtividade  e  os  salarios
dos/das traballadores/as.

• CMCCT

• CSC

• 50% • 3º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais  e
escritas

• EEB4.1.3. Reflexiona sobre a importancia
para a sociedade e  para a empresa da
investigación e da innovación tecnolóxica
en  relación  coa  competitividade  e  o
crecemento.

• CAA

• CMCCT

• CSC

• 50% • 3º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais  e
escritas

• i

• l

• m

• B4.4.  Custos:  clasificación  e
cálculo dos custos na empresa.

• B4.5. Cálculo e interpretación do
limiar  de  rendibilidade  da
empresa.

• B4.2. Determinar a estrutura de ingresos
e  custos  dunha  empresa,  calculando  o
seu  beneficio  e  o  seu  limiar  de
rendibilidade,  a  partir  dun  suposto
formulado.

• EEB4.2.1.  Distingue  os  ingresos  e  os
custos  dunha  empresa,  calcula  o  seu
beneficio  ou  a  súa  perda  xerados  ao
longo do exercicio económico, aplicando
razoamentos matemáticos, e interpreta os
resultados.

• CD

• CMCCT

• 50% • 3º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais  e
escritas

• EEB4.2.2. Identifica e calcula os tipos de
custos,  ingresos  e  beneficios  dunha
empresa, e represéntaos graficamente.

• CD

• CMCCT

• 50% • 3º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais  e
escritas
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IES XOÁN MONTES

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao mínimo

consec.

Temporalización Procedementos e
instrumentos

 avaliación

• EEB4.2.3. Calcula o limiar de vendas (de
rendibilidade)  necesario  para  a
supervivencia da empresa.

• CD

• CMCCT

• 50% • 3º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais  e
escritas

• EEB4.2.4.  Analiza  os  métodos  custo
beneficio  e  custo  eficacia  como
instrumentos de medida e avaliación que
axudan á toma de decisións.

• CMCCT

• CSIEE

• 50% • 3º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais  e
escritas

• i

• l

• m

• B4.6. Os inventarios da empresa
e  os  seus  custos.  Modelos  de
xestión de inventarios.

• B4.3.  Describir  os  conceptos
fundamentais  do  ciclo  de  inventario  e
manexar os modelos de xestión.

• EEB4.3.1. Identifica os custos que xera o
almacén e resolve casos prácticos sobre
o ciclo de inventario.

• CD

• CMCCT

• 50% • 3º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais  e
escritas

• EEB4.3.2.  Valora  as  existencias  en
almacén mediante diferentes métodos.

•  CD

• CMCCT

• 50% • 3º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais  e
escritas
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IES XOÁN MONTES

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao mínimo

consec.

Temporalización Procedementos e
instrumentos

 avaliación

• EEB4.3.3.  Valora  a  relación  entre  o
control de inventarios e a produtividade e
a eficiencia nunha empresa.

• CMCCT

• CSIEE

• 50% • 3º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais  e
escritas

Bloque 5. A función comercial da empresa

• d

• h

• i

• l

• m

• B5.1.  Departamento  comercial
da empresa

• B5.2.  Concepto  e  clases  de
mercado.

• B5.3. Técnicas de investigación
de mercados.

• B5.4.  Comportamento  do/da
consumidor/a  e  segmentación
de mercados.

• B5.5.  Variables  do  márketing-
mix  e  elaboración  de
estratexias.

• B5.6. Estratexias de márketing e
ética empresarial.

• B5.7.  Tecnoloxías  da
información  e  das
comunicacións e márketing.

• B5.1.  Analizar  as  características  do
mercado e explicar, de acordo con elas,
as  políticas  de  márketing  aplicadas  por
unha empresa ante diferentes situacións
e obxectivos.

• EEB5.1.1.  Caracteriza  un  mercado  en
función de diferentes variables como, por
exemplo, o número de competidores e o
produto vendido.

• CSIEE • 50% • 2º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais  e
escritas

• EEB5.1.2. Identifica e adapta a cada caso
concreto as estratexias e os enfoques de
márketing.

• CAA

• CD

• CMCCT

• 50% • 2º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais  e
escritas

• EEB5.1.3.  Interpreta e valora estratexias
de  márketing,  incorporando  nesa
valoración  consideracións  de  carácter
ético, social e ambiental.

• CD

• CMCCT

• CSC

• CSIEE

• 50% • 2º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais  e
escritas
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IES XOÁN MONTES

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao mínimo

consec.

Temporalización Procedementos e
instrumentos

 avaliación

• EEB5.1.4. Comprende e explica as fases
e  as  etapas  da  investigación  de
mercados.

• CCL

• CMCCT

• 50% • 2º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais  e
escritas

• EEB5.1.5. Aplica criterios e estratexias de
segmentación  de  mercados  en  casos
prácticos.

• CD

• CMCCT

• 50% • 2º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais  e
escritas

• EEB5.1.6.  Analiza  e  valora  as
oportunidades  de  innovación  e
transformación do márketing  que xorden
co desenvolvemento  das  tecnoloxías  da
información e da comunicación.

• CD

• CMCCT

• CSC

• 50% • 2º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais  e
escritas

• EEB5.1.7.  Describe  a  organización  e  o
funcionamento  do  departamento
comercial da empresa.

•  CCL

• CMCCT

• 50% • 2º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais  e
escritas
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IES XOÁN MONTES

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao mínimo

consec.

Temporalización Procedementos e
instrumentos

 avaliación

• EEB5.1.8.  Determina as necesidades da
clientela  en relación  coas características
dos  produtos  ou  dos  servizos  ofrecidos
pola empresa.

• CD

• CMCCT 

• CSC

• 50% • 2º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais  e
escritas

Bloque 6. A información na empresa

• d

• g

• h

• i

• l

• m

• B6.1.  Obrigas  contables  da
empresa.

• B6.2.  A  composición  do
patrimonio e a súa valoración.

• B6.3. Resultados da empresa.

• B6.4.  As  contas  anuais  e  a
imaxe fiel.

• B6.5. Elaboración do balance e
da conta de perdas e ganancias.

• B6.6. Análise e interpretación da
información contable.

• B6.1.  Identificar  os  datos  máis
salientables  do  balance  e  da  conta  de
perdas  e  ganancias,  explicar  o  seu
significado,  diagnosticar  a  situación  a
partir  da  información  obtida  e  propor
medidas para a súa mellora.

• EEB6.1.1.  Recoñece  os  elementos
patrimoniais  e  a  función  que  teñen
asignada.

• CMCCT

• CSIEE

• 50% • 2º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais  e
escritas

• EEB6.1.2. Identifica, valora e clasifica os
bens,  os  dereitos  e  as  obrigas  da
empresa en masas patrimoniais.

• CMCCT • 50% • 2º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais  e
escritas

• EEB6.1.3.  Interpreta  a  correspondencia
entre  os  investimentos  e  o  seu
financiamento.

• CAA • 50% • 2º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais  e
escritas
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IES XOÁN MONTES

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao mínimo

consec.

Temporalización Procedementos e
instrumentos

 avaliación

• EEB6.1.4.  Detecta  posibles  desaxustes
no equilibrio  patrimonial,  na  solvencia  e
no apancamento da empresa, mediante a
utilización de rateos.

• CMCCT • 50% • 2º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais  e
escritas

• EEB6.1.5.  Propón  medidas  correctoras
axeitadas  en  caso  de  se  detectar
desaxustes patrimoniais ou financeiros.

• CAA

• CSIEE

• 50% • 2º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais  e
escritas

• EEB6.1.6.  Recoñece  a  importancia  do
dominio  das  operacións  matemáticas  e
dos procedementos propios das ciencias
sociais  como ferramentas que facilitan a
solución de problemas empresariais.

• CMCCT

• CD

• 50% • 2º T

• 3º T

• Observación
directa

• Análise  das
producións
orais  e
escritas

• EEB6.1.7.  Recoñece  a  conveniencia  do
equilibrio  económico,  patrimonial  e
financeiro da empresa.

• CMCCT

• CSIEE

• 50% • 2º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais  e
escritas
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IES XOÁN MONTES

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao mínimo

consec.

Temporalización Procedementos e
instrumentos

 avaliación

• EEB6.1.8.  Valora  a  importancia  da
información na toma de decisións.

• CAA

• CSIEE

• 50% • 2º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais  e
escritas

• EEB6.1.9.  Calcula  o  resultado  do
exercicio  económico  da  empresa,
empregando  os  criterios  de  imputación
aplicables.

• CD

• CMCCT

• 50% • 2º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais  e
escritas

• EEB61.10. Identifica, interpreta e clasifica
os elementos do resultado da empresa.

• CD

• CMCCT

• CSIEE

• 50% • 2º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais  e
escritas

• a

• c

• d

• h

• i

• B6.7.  Fiscalidade  empresarial:
principais  figuras  impositivas  e
elementos  clave  do  súa
estrutura  e  do  seu
funcionamento.

• B6.2.  Recoñecer  a  importancia  do
cumprimento  das  obrigas  fiscais  e
explicar  os  impostos  que  afectan  as
empresas.

• EEB6.2.1. Identifica as obrigas fiscais das
empresas segundo a súa organización e a
actividade que desenvolvan.

• CMCCT

• CSIEE

• 50% • 1º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais  e
escritas
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IES XOÁN MONTES

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao mínimo

consec.

Temporalización Procedementos e
instrumentos

 avaliación

• l

• m

• EEB6.2.2.  Describe  o  funcionamento
básico dos impostos que recaen sobre as
empresas  e  destaca  as  principais
diferenzas entre eles.

• CCL

• CMCCT

• 50% • 1º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais  e
escritas

• EEB6.2.3.  Valora  a  achega  que  supón
para a riqueza nacional a carga impositiva
que soportan as empresas.

• CSC • 50% • 1º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais  e
escritas

Bloque 7. A función financeira

• d

• g

• i

• l

• m

• B7.1.  Estrutura  económica  e
financeira da empresa.

• B7.2.  Concepto  e  clases  de
investimento.

• B7.3. Valoración e selección de
proxectos de investimento.

• B7.4.  Fontes  de  financiamento
interno  e  externo  da  empresa.
Novas formas de financiamento.

• B7.5. Ciclos da empresa.

• B7.6.  Período  medio  de

• B7.1. Valorar proxectos de investimento,
xustificar  razoadamente  a  selección  da
alternativa máis vantaxosa, diferenciar as
posibles  fontes  de  financiamento  nun
determinado suposto e razoar a elección
máis axeitada.

• EEB7.1.1. Coñece e enumera os métodos
estáticos  (prazo  de  recuperación)  e
dinámicos  (criterio  do  valor  actual  neto)
para seleccionar e valorar investimentos.

• CD

• CSIEE

• CMCCT

• 50% • 2º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais  e
escritas

• EEB7.1.2.  Aplica  métodos  estáticos
(prazo  de  recuperación)  e  dinámicos
(valor actual neto), nun suposto concreto
de  selección  de  alternativas  de
investimento para unha empresa.

•  CD

• CMCCT

• 50% • 2º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais  e
escritas
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao mínimo

consec.

Temporalización Procedementos e
instrumentos

 avaliación

maduración. • EEB7.1.3.  Explica  as  posibilidades  de
financiamento  das  empresas
diferenciando  o  externo  e  o  interno,  a
curto e a longo prazo, así como o custo
de cada un e as implicacións na marcha
da empresa.

•  CCL

• CMCCT

• 50% • 2º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais  e
escritas

• EEB7.1.4.  Analiza, nun suposto concreto
de  financiamento  externo,  as  opcións
posibles, os seus custos e as variantes de
amortización.

• CAA

• CD

• CMCCT

• 50% • 2º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais  e
escritas

• EEB7.1.5. Analiza e avalía, a partir dunha
necesidade concreta, as posibilidades que
teñen  as  empresas  de  recorrer  ao
mercado financeiro.

• CAA

• CMCCT

• CSIEE

• 50% • 2º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais  e
escritas

• EEB7.1.6.  Valora  as  fontes  externas  e
internas de financiamento da empresa.

• CMCCT

• CSIEE

• 50% • 2º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais  e
escritas
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao mínimo

consec.

Temporalización Procedementos e
instrumentos

 avaliación

• EEB7.1.7.  Analiza e  expresa as opcións
financeiras  que  mellor  se  adaptan  a  un
caso concreto de necesidade financeira.

• CAA

• CMCCT

• 50% • 2º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais  e
escritas

• EEB7.1.8.  Aplica  os  coñecementos
tecnolóxicos á análise e á resolución de
supostos.

•  CD

• CMCCT

• 50% • 2º T

• 3º T

• Observación
directa

• Análise  das
producións
orais  e
escritas

• EEB7.1.9.  Identifica e describe os ciclos
da  actividade  da  empresa  e  as  súas
fases.

• CCL

• CMCCT

• CSIEE

• 50% • 2º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais  e
escritas

• EEB7.1.10. Calcula, para un determinado
suposto  práctico,  os  períodos  de
maduración  da  empresa,  e  distingue  as
súas fases.

• CMCCT

• CAA

• CD

• 50% • 2º T • Observación
directa

• Análise  das
producións
orais  e
escritas
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Unidades didácticas e temporalización

Os contidos e os correspondentes estándares de aprendizaxe desenvolveranse a través

das seguintes unidades didácticas, cuxa duración ou número de sesións é orientativo:

UNIDADE 1. A EMPRESA E O EMPRESARIO (8 sesións )

A actividade económica

O empresario

Elementos da empresa

Obxectivos empresariais

Funcionamento da empresa

UNIDADE 2. ESTRATEXIA E DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL (8 sesións )

A estratexia empresarial

As estratexias competitivas: a vantaxe competitiva e a creación de valor

O entorno da empresa

Estratexias de crecemento

Internacionalización: Multinacionais

As pequenas e medianas empresas (PEMES)

UNIDADE 3. CLASES DE EMPRESAS (20 sesións )

Lexislación mercantil
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Clases de empresas 

Tipos de empresa segundo a súa forma xurídica

Sociedade mercantil

Sociedades mercantís especiais

UNIDADE 4. ESTADOS FINANCEIROS DA EMPRESA (12 sesións )

A información na empresa

O patrimonio da empresa

O Plan Xeral de Contabilidade

As contas anuais oficiais

UNIDADE 5. ANÁLISE DOS ESTADOS FINANCEIROS DA EMPRESA (12 sesións )

Introdución á análise de estados contables

Análise patrimonial

Análise financeira

Análise económica

Lexislación fiscal

UNIDADE 6. ÁREA DE FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (12 sesións )

Fontes de financiamento da empresa

Fontes de financiamento segundo a titularidade

Custo e selección da fonte de financiamento
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O investimento. Concepto e tipos

Características dun investimento

Métodos de selección e valoración de investimentos

Os ciclos da empresa

Período medio de maduración

UNIDADE 7. ÁREA DE PRODUCIÓN (12 sesións )

Produción e proceso produtivo

A tecnoloxía e a a innovación tecnolóxica (I+D+i)

A función de produción. Produtividade e eficiencia

Os custos da empresa

Limiar de rendibilidade ou punto morto

A xestión da produción

A calidade na empresa

A empresa e a protección do medio ambiente

UNIDADE 8. ÁREA DE APROVISIONAMENTO (10 sesións )

A función de aprovisionamento

A xestión de inventarios

Valoración das existencias

UNIDADE 9. ÁREA COMERCIAL. O MARKETING (10 sesións )
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O departamento comercial

O mercado

Estudio de mercado

Comportamento do consumidor

A segmentación de mercados

Posicionamento de produto

O marketing e os seus elementos

O plan de marketing

Aplicación ao marketing das tecnoloxías da información e da comunicación (TIC)

UNIDADE 10. DIRECCIÓN E ORGANIZACIÓN DA EMPRESA (8 sesións )

Proceso de administración. Concepto e fases

Función de planificación

Función de organización

Función de xestión

Función de control

UNIDADE 11. A XESTIÓN DOS RECURSOS HUMANOS (8 sesións )

A xestión dos recursos humanos

Funcións da xestión dos recursos humanos

Xestión por competencias e intelixencia emocional
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A motivación dos recursos humanos

O número de sesións semanais de 50 minutos que lle corresponde á materia en 2º curso

de Bacharelato para desenvolver toda a programación prevista é de 4.

Hai que sinalar que a temporalización non é algo ríxido, senón que se irá adaptando en

función do marco cronolóxico-temporal de cada avaliación así como dos acontecementos

que  vaian  xurdindo:  dificultades  nalgún  punto  concreto,  comentario  de  noticias

relacionadas  coa  materia  e  que  poidan  resultar  de  interese  para  os  alumnos,  visitas

culturais, excursións,... Tamén é posible que pola utilización doutros recursos, como por

exemplo a participación en concursos, simuladores, os comentarios de prensa..., algúns

conceptos sexan vistos de maneira anticipada, ou non respecten totalmente, como parece

lóxico,  a  cronoloxía  que  é  preceptivo  establecer.  Por  iso,  de  maneira  orientativa

contémplase a seguinte distribución:

1º trimestre: unidades 1-4

2º trimestre: unidades 5-7

3º trimestre: unidades 8-11

Materiais e recursos didácticos

Recursos orais:

Explicación da docente.

Debates, comentarios e análise de información e noticias.

Técnicas de dinámicas de grupos.
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Recursos e materiais escritos:

Economía de la empresa 2. Editorial Mc Graw Hill

Outros  manuais:  Economía de  la  empresa  2.  Editorial  Edelvives,  Economía da

empresa 2 Editorial ,Editex e doutras editoriais ( SM, Galinova...)

Revistas especializadas: Emprendedores, Capital…

Textos legais (Estatuto dos traballadores, Constitución,…)

Prensa: “La Voz de Galicia” e outros xornais como El Mundo, El País... ademais de

económicos como Expansión, Cinco Días,...

Libros de lectura: 

Cómics “La empresa en 1/2 hora”, “ Finanzas en 1/2 hora” de

José Sande.

Outros libros, ben da biblioteca, suxeridos polo alumnado, ou que xurdan polo seu

interese (na aula virtual colgaranse lecturas así como outros manuais complementarios).

Outros recursos:

Para  cada alumno ou alumna,  ordenador con conexión a internet  e  programas

como procesador de texto e de presentacións para a utilización periódica.

Aula virtual co entorno moodle accesible desde a páxina web do instituto.

Participación na páxina web do centro publicando artigos ou traballos, así como na

aula virtual antes mencionada.

Xogos de simulación empresarial.

Webs  e  portais  educativos  con  información  económica,  empresarial  ou

emprendedora.
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Documentais ou películas de interese.

CDs e memorias USB con documentación variada ou programas utilizables.

Concursos e programas como Young Business Talents (simulador empresarial), o

Mellor Xornalista Xuvenil (de La Voz de Galicia), e/ou outros nos que o alumnado estea

interesado en participar, e tendo relación coa materia se consideren de interese.

Actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes.

Deseñaranse plans de traballo individualizados para facilitar  que o alumnado acade a

consecución dos estándares avaliables satisfactoriamente, poden pedirse traballos ou ben

realizar probas periódicas.

Convocarase ao alumnado coa materia de primeiro pendente no primeiro mes do curso e

fixarase  un  calendario  de  reunións,  nos  recreos  principalmente,  co  fin  de  facer  un

seguimento  do  grao  de  consecución  dos  estándares  así  como  para  determinar  os

traballos ou datas das probas que se realizarán ao longo do curso. No caso de non asistir

as reunións e/ou non entregar os traballos ou facer as probas correspondentes, ou non

aprobalas ou realizar os traballos coa suficiente calidade, serán convocados para unha

proba final na data que fixe a dirección do centro,  ou no seu defecto, a profesora da

materia. 
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Contribución ao desenvolvemento das competencia clave

O  desenvolvemento  do  currículo  deberá  contribuír  a  adquisición  das  competencias

básicas  que  irán  asociadas  ós  correspondentes  estándares  de  aprendizaxe.  As

competencia básicas e as abreviaturas correspondentes son as seguintes:

Comunicación lingüística (CCL). Mediante a lectura e interpretación de táboas, gráficos,

series e datos económicos, así como de textos con contido económico. Utilización dun

vocabulario correcto tanto na expresión oral como na escrita.

Competencia  matemática  e  competencias  básicas  en  ciencia  e  tecnoloxía  (CMCCT).

Utilizando  as  matemáticas  como un  instrumento  de  análise  económico,  reflexionando

sobre  problemas  medioambientais,  valorando  a  importancia  dun  desenvolvemento

sostible.

Competencia  dixital  (CD).  Utilizando  as  novas  tecnoloxías  para  obter  información  e

procesala, así como para elaborar e presentar traballos.

Aprender a aprender (CAA). A comprensión e asimilación de conceptos novos como son

os económicos permitirá ós alumnos entender mellor a realidade e valorar a importancia

da toma de decisións tendo en conta o aprendido. Fomentarase tamén que podan aplicar

as súas habilidades persoais e tomar conciencia das súas capacidades.

Competencias sociais e cívicas (CSC). Contribuirase a comprensión da realidade social ,

á importancia de participar na toma de decisións, fomentando unha actitude crítica da

realidade económica. Valores como solidariedade, equidade, xustiza... estarán presentes

cando se aborden os contidos económicos.
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Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). Mediante a necesidade de tomar

decisións, analizando os obxectivos e funcións das empresas, a importancia da formación

para a busca de emprego, as consecuencias da globalización.

Conciencia  e  expresións  culturais  (CCEC).  Mediante  o  recoñecemento  da  actividade

económica como elemento de creación de valor e riqueza no propio entorno.

Metodoloxía

Toda intervención educativa ha de ter en conta os coñecementos previos dos alumnos e o

seu interese por saber e aprender; só así, conseguiranse aprendizaxes funcionais, grazas

aos cales poderán traducir os contidos á súa propia linguaxe, utilizalos noutras áreas e

aproveitar o aprendido para seguir aprendendo: en definitiva, adquirir as competencias

necesarias para completar esta nova etapa educativa. 

Para desenvolver as capacidades e habilidades, a metodoloxía docente concretarase a

través dos distintos tipos de actividades e dos diferentes xeitos de presentar os contidos

en cada unidade didáctica. Consideramos que estes medios son o mellor elemento para

espertar o interese sobre un tema, motivar, contextualizar un contido e transferir a súa

aprendizaxe a outros ámbitos da súa vida cotiá. 

O expresado anteriormente traducirase na aula desenvolvendo as unidades de acordo co

seguinte esquema de traballo: 

*Introdución á unidade de traballo co fin de motivar aos alumnos/as. Exposición por parte

da profesora dos contidos que se van traballar, co fin de proporcionar unha visión global

da unidade que axude aos alumnos a familiarizarse co tema que se vai a tratar.
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*Análise dos coñecementos previos dos alumnos/as. A través dunha serie de preguntas

iniciais  en  cada  unidade,  a  profesora  realizará  unha  avaliación  preliminar  dos

coñecementos de partida dos alumnos. Deste xeito, o alumnado entrará en contacto co

tema e a profesora identificará os coñecementos previos que posúe o grupo,  co que

poderá introducir as modificacións necesarias para atender as diferenzas e, sobre todo,

para previlas. 

*Exposición de contidos e desenvolvemento da unidade.  A profesora 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  aprendido.  Estas

actividades  sucédense  no  desenvolvemento  dos  contidos,  afianzando  os  conceptos

principais e a xeneralización dos mesmos. Todo iso realizado baixo a supervisión persoal

da  profesora,  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 en clase moderada pola profesora e consistente nunha posta en común dos
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grupos. Con este tipo de actividades estaremos fomentando as competencias propias do

Bacharelato. 

*Variedade de instrumentos didácticos. A presenza de distintos formatos (libro do alumno,

recursos dixitais, simuladores, novas de prensa, textos, cadros, gráficas, esquemas, etc.)

no  proceso  de  ensino-aprendizaxe  contribúe  a  desenvolver  as  capacidades  e  as

habilidades do alumnado,  así  como a enriquecer  a  súa experiencia de aprendizaxe e

comprensión. 

* Técnicas específicas da materia. Os proxectos e investigacións que se propoñan na aula

servirán para presentar  as distintas técnicas que se empregan no estudo da materia.

Estas técnicas axudarán aos alumnos a experimentar e reflexionar sobre os diferentes

tipos de métodos e instrumentos utilizados, non só nesta materia, senón tamén, noutros

contextos nos que poida ser relevante o seu coñecemento e utilización. 

*Resumo e síntese dos contidos da unidade. Ao finalizar cada lección intentarase 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.

Criterios de avaliación, cualificación e promoción

A  avaliación  é  un  instrumento  que  nos  permite  coñecer  a  realidade  educativa  do

alumnado.  O  seu  obxecto  principal  é  comprobar  o  grado  en  que  se  conseguiron  os

obxectivos  marcados,  e  no  caso  de  que  se  presenten  desviacións  respecto  a  eles,

servirannos de ferramenta básica para introducir as medidas correctoras.
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O sistema avaliativo terá carácter continuo. Farase unha inicial  toma de contacto con

tarefas sinxelas que nos permitan determinar o punto de partida da nosa intervención

educativa.  É  necesario  considerar,  antes  de  emprender  calquera  actuación,  as

características, motivacións e coñecementos previos do alumnado.

A avaliación terá carácter formativo, sendo aplicada ao longo do desenvolvemento do

curso  e  do  proceso  de  ensino-aprendizaxe,  mediante  un  seguimento  exhaustivo  das

actividades realizadas, as actitudes e intereses mostrados polo alumnado, así como a

evolución no proceso de ensino-aprendizaxe.

Finalmente, terá natureza sumativa, xa que ao finalizar o curso nos permitirá obter unha

cualificación global en relación ao grao de consecución dos estándares de aprendizaxe

por parte de cada alumno.

Instrumentos de avaliación

Para realizar unha adecuada intervención educativa, é necesario partir dunha avaliación

ampla e aberta á realidade das tarefas de aula e das características do alumnado, con

especial atención ao tratamento da diversidade. 

A avaliación debe apoiarse na recollida de información, por tanto é necesario determinar

as características dos documentos ou rexistros esenciais utilizados para a observación

sistemática  e  o  seguimento  do  proceso de aprendizaxe do alumnado,  subliñamos as

características seguintes: 

- Ser moi variados, de modo que permitan avaliar os distintos tipos de capacidades e

contidos curriculares e contrastar datos da avaliación das mesmas aprendizaxes obtidas a

través dos seus distintos instrumentos. 
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-  Poder  ser  aplicados,  algúns  deles,  tanto  pola  profesora  como  polos  alumnos  en

situacións de autoavaliación e de coavaliación. 

-  Dar  información  concreta  do  que  se  pretende  avaliar,  sen  introducir  variables  que

distorsionen os datos que se obteñan coa súa aplicación. 

-  Utilizar  distintos  códigos  (verbais,  sexan  orais  ou  escritos,  gráficos,  numéricos,

audiovisuais,  etc.)  cando se  trate  de  probas dirixidas ao alumnado,  de  modo que se

adecúen ás distintas aptitudes e que o código non mediatice o contido que se pretende

avaliar. 

- Ser aplicables en situacións máis ou menos estruturadas da actividade escolar. 

- Permitir avaliar a transferencia das aprendizaxes a contextos distintos daqueles nos que

se adquiriron, comprobando así a súa funcionalidade e a adquisición das competencias

clave. 

Tódalas actividades desenvolvidas na aula son avaliables, así como tódolos procesos e

esta mesma programación.

A  continuación  enumeramos  os  principais  procedementos  e  instrumentos  que  se

empregarán para avaliar o proceso de aprendizaxe: 

Observación directa e sistemática 

- Observación directa do traballo, evolución, participación, interese e actitude na clase

(aula, sala de ordenadores, biblioteca, visita didáctica ou calquera outra situación).

- Rexistro anecdótico persoal para cada un dos alumnos onde se recollen as incidencias,

así  como as amoestacións orais e escritas,  as faltas de puntualidade e asistencia se

incorporarán mediante o informe que facilita o xade.

Análise das producións e exposicións orais dos alumnos 
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- Actividades en clase (problemas, exercicios, respostas a preguntas, etc...).

 - Debates.

- Postas en común.

- Diálogos.

- Exposición dun tema, en grupo ou individualmente. 

- Role playing e simulacións.

Análise das producións escritas

-  Revisión dos cadernos de clase e do traballo  noutros soportes como a aula virtual,

aplicacións informáticas, participación en concursos e simuladores... así como utilizando

programas e recursos específicos como procesadores de texto, presentacións...

- Resumos.

- Traballos monográficos, individuais e en grupo. 

- Realización do proxecto empresarial. 

- Probas escritas específicas 

- Autoavaliación 

- Coavaliación 

Os criterios de avaliación están expostos no cadro de estándares de aprendizaxe, no

apartado para cada materia de bacharelato de “concreción do currículo”.
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Sistemas de cualificación

Cualificarase  en  números  enteiros  de  0  a  10.  Esta  cualificación  obterase  a  partir  da

análise por parte da docente dos instrumentos de avaliación xa citados. En concreto:

-A asistencia,  actitude,  interese,  realización  de  actividades,  participación  e  evolución

positiva na clase, que se analizan mediante a observación sistemática e a análise das

producións do alumnado tanto oral  como escrita,  ponderarán un 20% na cualificación

final.

-Probas específicas. Estas superaranse cando o alumnado conteste correctamente como

mínimo o 50% das cuestións formuladas (5 puntos). Cando as probas consistan en parte

teórica e práctica requirirase superar cada unha das dúas partes. As probas específicas

ponderarán  un  80%  na  cualificación  final,  sendo  necesario  para  a  cualificación  final

positiva ter polo menos un 5 en cada unha das dúas clases de cualificación ponderables.

A falta de asistencia do alumnado a algunha das probas específicas fixadas suporá a

cualificación nesta de 0, unicamente a xustificación documental, de procedencia allea ao

círculo persoal e familiar do alumno, por enfermidade ou causa maior, será considerada

para poder optar a unha nova data de exame.

O número  de  probas  específicas  será  variable,  atendendo  ao  grado  de  dificultade  e

extensión dos temas nos que se estrutura a materia. No caso de realización de algún

control en todas ou nalgunha das avaliacións, ese exame non será eliminatorio respecto á

materia que contempla e, dentro do 80% para as probas específicas, ponderará un terzo,

mentres que o exame de toda a materia da avaliación ponderará dous terzos para obter a

cualificación total das probas específicas de dita avaliación. 
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Será necesario ademais, que se acade un 5 polo menos en todas e cada unha das probas

e  instrumentos  avaliados  así  como  en  cada  unha  das  tres  avaliacións  do  curso.  A

cualificación  final  realizarase facendo a media  das cualificacións das tres  avaliacións,

ponderarase cada avaliación en función dos contidos e estándares que lle correspondan.

No caso de ter suspensa algunha avaliación, agás a última, derivada da ponderación do

20% (actitude, interese, participación...), poderá recuperar esa cualificación na seguinte

avaliación, se a súa evolución é suficientemente significativa. 

Tanto nas probas específicas como no resto das producións, o alumnado deberá utilizar

adecuadamente o vocabulario específico, a desorde, a falta de limpeza, na presentación,

a mala redacción e os erros ortográficos, suporán unha diminución na cualificación.

Ao finalizar o terceiro trimestre, farase unha proba final de recuperación (sen prexuízo de

que se poida realizar algunha outra proba de recuperación da 1ª e/ou 2ª avaliacións) para

aquel alumnado que non demostrase a consecución adecuada dos estándares nalgunha

ou nalgunhas das avaliacións durante o curso.  A cualificación máxima que se poderá

obter nas recuperacións será dun 5 ou 6, podendo, so en casos excepcionais de esforzo e

traballo do alumno, acadar o 7 se así se considera.

Para  a  cualificación  das  distintas  avaliacións,  e  a  cualificación  final  ordinaria  e

extraordinaria, non se redondeará, a puntuación obtida, ao número enteiro superior (agás

excepcionalmente pola realización sobresaínte de traballos ou actividades voluntarias).
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O  alumnado  non  poderá  portar  durante  a  realización  das  probas  ningún  aparello

electrónico, reloxo con funcións de memoria ou conexión wi fi, nin outro material que non

sexa un bolígrafo azul ou negro e calculadora, que non poderá ter ningunha das seguintes

prestacións: posibilidade de transmitir datos; programable; pantalla gráfica; resolución de

ecuacións e operacións con matrices; cálculo de determinantes, de derivadas e integrais e

almacenamento de datos alfanuméricos. 

Calquera actuación sospeitosa dos alumnos na realización das probas escritas ou orais

relativa á utilización de materiais ou medios que supoñan un recurso externo, incluída a

copia ou axuda dalgún compañeiro ou compañeira, así como non seguir as instrucións

ditadas pola docente para a realización da proba, suporá, no caso de que sexa unha

proba  durante  o  curso,  a  avaliación  negativa  da  convocatoria  ordinaria  de  xuño,

(outorgándoselle unha cualificación de 0), no caso de ser na proba extraordinaria suporá a

avaliación negativa na mesma (outorgándoselle a cualificación de 0).

No caso de que o alumnado teña faltas de asistencia ou de puntualidade sen xustificar,

estas  restarán  0,33  puntos  cada  unha  en  cada  avaliación  á  hora  de  determinar  a

cualificación, se ditas faltas están xustificadas comezarán a diminuír a cualificación desde

as 4 faltas. Se as faltas sen xustificar alcanzan o mesmo número de clases da materia

que corresponden a un mes, o alumno terá que aprobar o exame final de recuperación de

todas  as  avaliacións,  non  se  lle  gardará  ningunha  das  avaliacións  que  no  seu  caso

estivesen aprobadas, decaendo no seu dereito a avaliación continua.
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Se durante as clases ou calquera outras actividades os alumnos son amoestados por

unha falta de respecto cara aos compañeiros ou a profesora, ou por outra circunstancia

como a  negativa  a  realizar  actividades,  acudir  a  actividades  complementarias,  o  mal

comportamento,  a  utilización  do  móbil  sen  autorización  expresa...  este  apercibimento

suporá,  dependendo  da  súa  gravidade,  a  diminución  de  1  punto  na  cualificación  da

avaliación,  ata  a  obtención  dun  0  na  avaliación  correspondente.  De  non  modificar  a

actitude  e  recibir  un  segundo  apercibimento  o  alumnado  suspenderá  a  materia  na

convocatoria ordinaria de xuño.

-Procedemento de avaliación ordinaria

Entenderase que un alumno ou alumna obtén avaliación positiva cando acada un mínimo

de 5 puntos ao remate do período ordinario.

- Procedemento de avaliación extraordinaria

Para aqueles  alumnos e  alumnas que non acaden unha avaliación ordinaria  positiva,

haberá a opción de acudir a unha avaliación extraordinaria en xuño, consistente nunha

proba obxectiva nas datas que a tal fin sexan fixadas polo centro. Dita proba será sempre

da totalidade dos contidos da materia (nunca de avaliacións soltas). 

O exame constará de preguntas teóricas e exercicios prácticos e haberá que superar

cada  unha  das  partes  teórica  e  práctica.  Para  aprobar  a  materia  na  convocatoria

extraordinaria será necesario chegar a unha nota mínima de 5 puntos.
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INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A
PRÁCTICA DOCENTE

Os indicadores de logro estableceranse como unha serie de cuestións que permitirán

reflexionar sobre o proceso de ensino e a práctica docente, se centrarán nos seguintes

aspectos:

Son satisfactorios os resultados académicos obtidos?.

Considéranse axeitados os materiais didácticos empregados, fundamentalmente o libro

de texto?.

As actividades realizadas facilitaron a aprendizaxe?.

Foi axeitada a planificación e temporalización das unidades didácticas?.

Motivouse aos alumnos e implicóuselles no seu propio proceso de aprendizaxe?.

Conseguiuse atender á diversidade da aula?.

Acadouse un bo clima na aula que favorecese o proceso de ensino?.

A relación coas familias e a súa participación no proceso foi axeitada?.

Para dar resposta as cuestións anteriores teranse en conta:

Resultados académicos: porcentaxe de aprobados e cualificacións obtidas.

Cuestionarios aos alumnos.

Reunións coas familias.

Valoración do propio docente.
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AVALIACIÓN  INICIAL  E  MEDIDAS  INDIVIDUAIS  OU  COLECTIVAS
ADOPTADAS.

Nas sesións iniciais do curso levarase a cabo unha avaliación inicial consistente nunha

proba escrita, oral ou conxunta, que valore os coñecementos previos dos alumnos así

como as súas capacidades de expresión escrita, comprensión e razoamento. Esta proba

servirá para coñecer algunhas das dificultades dos alumnos así como para facer unha

introdución das principais cuestións que abordará a materia. Será unha primeira toma de

contacto  que  deberá  ser  completada  cunha  avaliación  inicial  conxunta  de  todos  os

profesores xunto co departamento de Orientación, para obter a maior información posible

e determinar  a  necesidade ou non de apoio de especialistas para o tratamento máis

adecuado  das  necesidades  do  alumnado,  así  como  as  estratexias  que  podan  ser

utilizadas na práctica docente para atender á diversidade.

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

A resposta  educativa  á  diversidade,  entendemos  que  ten  como  eixe  fundamental  o

principio  da  individualización  do  ensino.  O  tratamento  e  a  atención  á  diversidade

realizámolo  pedagoxicamente  desde a formulación  didáctica  dos tipos  de actividades,

considerámolas necesarias para espertar motivacións e intereses.

Distinguiremos os seguintes tipos:

*Iniciais ou diagnósticas, imprescindibles para determinar os coñecementos previos do

alumno  e  da  alumna.  Son  esenciais  para  establecer  a  ponte  didáctica  entre  o  que

coñecen os alumnos e alumnas e o que queremos que saiban, dominen e sexan capaces

de aplicar, para acadar unha aprendizaxe significativa e funcional.
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*Actividades  de  reforzo  inmediato,  concretan  e  relacionan  os  diversos  contidos.

Consolidan  os  coñecementos  básicos  que  pretendemos acaden  os  nosos  alumnos  e

alumnas, manexando reiteradamente os conceptos e utilizando as definicións operativas

dos mesmos. Á súa vez, contextualizan os diversos contidos en situacións moi variadas.

Suscítanse ao fío de cada contido.

*Actividades  finais:  avalían  de  forma  diagnóstica  e  sumativa  os  coñecementos  que

pretendemos  acaden  os  nosos  alumnos  e  alumnas.  Tamén  serven  para  atender  á

diversidade do alumnado e os seus ritmos de aprendizaxe, dentro das distintas pautas

posibles  nun  grupo-clase,  e  de  acordo  cos  coñecementos  e  o  desenvolvemento

psicoevolutivo do alumnado desta etapa educativa. Suscitámolas ao final de cada unidade

didáctica.

A selección dos materiais utilizados na aula ten tamén unha gran importancia á hora de

atender ás diferenzas individuais no conxunto do alumnado. Algúns das formulacións que

deben recoller eses materiais concrétanse a continuación: 

*Presentación de esquemas conceptuais ou visións panorámicas, co fin de relacionar os

diferentes contidos entre si.

*Informacións complementarias como aclaración ou información suplementaria, ben para

manter  o  interese  dos  alumnos  e  alumnas  máis  avantaxados,  para  insistir  sobre

determinados aspectos específicos, ou ben para facilitar a comprensión, asimilación ou

maior facilidade de aprehensión de determinados conceptos.

*Formulación coherente, rico e variado de imaxes, ilustracións, cadros e gráficos que nos

axudarán nas nosas intencións educativas.
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*Propostas  de  diversos  tratamentos  didácticos:  realización  de  resumos,  esquemas,

sínteses, redaccións, debates, traballos de simulación, traballos de investigación, etc., que

nos axudan a  que os  alumnos e  alumnas poidan captar  o  coñecemento  de diversas

formas.

*Materiais complementarios, que permiten atender á diversidade, deben proporcionar aos

alumnos toda unha ampla gama de distintas posibilidades de aprendizaxe. 

En función do número de alumnos na aula, a individualización do ensino e as estratexias

para atender a diversidade poderán ser máis efectivas, tamén os recursos (en especial a

posibilidade de dispoñer da aula de informática) xogarán un papel  importante pois se

proporcionará material de reforzo, ampliación e complementario na aula virtual da materia.

ELEMENTOS TRANSVERSAIS

No proceso de ensino-aprendizaxe fomentaranse, entre outros os seguintes valores:

• Desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención da

violencia de xénero ou contra persoas con discapacidade, e a non discriminación

por calquera condición, circunstancia persoal ou social.

• Actitude crítica fronte ás desigualdades económicas e sociais.

• Análise crítico de comportamentos sexistas e estereotipos.

• Prevención e resolución pacífica dos conflitos en todos os ámbitos.

• Desenvolvemento sostible e respecto ó medio ambiente.

• Uso axeitado e responsable das novas tecnoloxías.
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• Fomento do espírito emprendedor e crítico, iniciativa e toma de decisións.

• Traballo en equipo.

• Consumo responsable.

• Valores como tolerancia, liberdade, xustiza, e equidade.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

Desde  o  Departamento  proxéctase  programar  distintas  actividades,  as  seguintes,

referidas a visitas didácticas, quedan supeditadas á evolución da pandemia: 

*Visita didáctica a algunha empresa de interese ou ao CEI- Nodus ou á Fundación Cel

onde acollen viveiros de empresas, sendo avaliadas outras alternativas como o INE, o

Concello,  Facenda...  así  como  outras  actividades  que  poidan  convocarse  e  ser

interesantes para o alumnado.

*Para o alumnado de 2º de bacharelato concértase unha visita didáctica a Inditex, na que

se realizará un traballo de observación e investigación orientado. Tamén ofertaráselle a

posibilidade de acudir as Olimpíadas de economía. 

Outras actividades programadas que poden realizarse, adaptándose á situación son as

seguintes:

*Participación  en  concursos  e  programas  como  Young  Business  Talents  (simulador

empresarial),  Desafío  Junior  Empresarial  (e/ou  outros  convocados  por  institucións

educativas, Concello ou outros organismos), o Mellor Xornalista Xuvenil (Concurso de La

Voz de Galicia), Concurso escolar de la Once, Programa de Educación Financeira, e/ou

calquera outros nos que o alumnado estea interesado en participar e se consideren de
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interese educativo, tendo en conta que algúns van dirixidos so para a ESO, outros a

bacharelato e os menos para bacharelato e a ESO.

*Utilización nas clases da aula de ordenadores para, ademais de participar en xogos,

concursos, simuladores, portais ou programas educativos, facer exercicios de busca de

información  de  actualidade  e  de  intervención  en  actividades  de  interese,  como  a

participación na aula virtual da materia.

*Lectura  de  libros  ou  cómics  en  relación  coa  materia,  existentes  preferentemente  na

biblioteca e/ou colgados na aula virtual. Dependendo das características e da resposta do

alumnado, utilizaranse como obrigatorios ou voluntarios os mencionados no apartado de

materiais e recursos didácticos, ou parte deles. Poderanse tamén propor outros libros de

interese para ler de forma voluntaria.

*Utilización un día á semana de La Voz de Galicia, dentro do programa Prensa na Escola

impulsado por dito xornal. Adaptarase a utilización tendo en conta en que grupos hai clase

o día en que sexan recibidos.

*Proxección  de  documentais  e  películas  relacionadas  coa  empresa  e  o  espírito

emprendedor en xeral.

*Conferencias e charlas sobre aspectos relacionados coa materia, ben na mesma aula ou

fóra dela, utilizando de maneira preferente a vía telemática.

Este Departamento potenciará a participación activa do alumnado en conmemoracións,

campañas  ou calquera  outro  tipo  de  actividades propostas  polo  Centro,  a  autoridade

educativa  e/ou  outras  institucións  como  o  día  da  Educación  Financeira,  o  día  do

Emprendedor, o día de Europa,...
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REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN

A programación será revisada periodicamente tendo en conta as diferentes circunstancias

que poidan xurdir durante o curso e as necesidades dos alumnos. A súa avaliación terá

tamén en conta os indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica

docente, e en función dos resultados obtidos procederíase ás modificacións oportunas

para os vindeiros cursos.

ADENDA Á PROGRAMACIÓN POR CAUSA DA COVID-19

No caso de que algún ou algúns alumnos dalgún grupo deban gardar confinamento, e

polo  tanto  non  poidan  asistir  ás  clases,  se  facilitará  mediante  a  súa  aula  virtual

información sobre  a actividade desenvolvida e as  tarefas que deberán  realizar durante

ese período.

No caso de que se producise peche dalgunha das aulas ou grupos, ou ben do centro

educativo,  a metodoloxía  asemellarase  a  utilizada  no  ensino  presencial,  a  actividade

docente será desenvolvida a distancia a través das ferramentas institucionais, en concreto

as  aulas  virtuais  do  centro  existentes  para  cada  un  dos  grupos,  e  a  ferramenta  de

videoconferencia  proporcionada  pola  administración  educativa,  de  tal  maneira  que  o

proceso de ensino-aprendizaxe a distancia permita a debida interacción entre os alumnos

do grupo e a profesora.
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Dito proceso a distancia deberá seguir as normas establecidas para o ensino presencial, o

control  de  asistencia  e  participación  a  través  dos  medios  telemáticos,  será  realizado

diariamente pola profesora, sendo obrigatorio conectarse á hora que aparece no horario

habitual mediante o enlace á sala telemática proporcionada pola profesora, e que será a

indicada na aula virtual correspondente, durante un mínimo de 30 minutos. Proporanse

tarefas ao alumnado que reforcen o contido da materia e permitan a avaliación continua

da mesma.

A  falta  de  asistencia  ou  de  puntualidade  á  sesión  sen  xustificación  diminuirán  a

cualificación  na  avaliación  correspondente  nos  mesmos  termos  que  na  educación

presencial.

A realización das tarefas solicitadas en tempo e forma será requisito imprescindible para

poder obter unha cualificación positiva na materia correspondente.

No caso de que dificultades técnicas ou doutro tipo impidan o seguimento telemático das

clases, programaranse actividades para a entrega na aula virtual, e se non fose factible

por este medio, por correo electrónico ou por outra vía posible.

Os criterios de avaliación e cualificación seguirán no posible o establecido para o ensino

presencial,  podendo adaptarse a realización de probas específicas ás necesidades ou

posibilidades de cada momento, substituíndose, de considerarse adecuado, por entrega

de  traballos  e/ou  tarefas  pautadas,  que  en  todo  momento  deberán  respectar  as

instrucións proporcionadas pola profesora, así como cumprir os prazos fixados.
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