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1. CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS 

 

CUARTO DA ESO 
 

 

TEMA 1. O ITINERARIO FORMATIVO E PROFESIONAL 

 

 

UNIDADE 2. AS RELACIÓNS LABORAIS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

COMPETENCIAS 

B1-1. Describir as calidades persoais e 

destrezas asociadas á iniciativa 

emprendedora, analizando os requirimentos 

dos distintos postos de traballo e actividades 

empresariais. 

B1-1.1. Identifica as calidades persoais, actitudes, aspiracións 

e formación propias das persoas con iniciativa emprendedora, 

describindo a actividade dos empresarios e o seu rol na 

xeración de traballo e benestar social. 

 

CCL 

CCD 

CAA 

CSC 

CIE 

B1-1.2. Investiga con medios telemáticos as diferentes áreas 

de actividade profesional da contorna, os tipos de empresa que 

as desenvolven e os diferentes postos de traballo en cada unha 

delas razoando os requirimentos para o desempeño profesional 

en cada un deles. 

 

CCL 

CCD 

CAA 

CSC 

CIE 

 

B1-2. Tomar decisións sobre o itinerario vital 

propio, comprendendo as posibilidades de 

emprego, autoemprego e carreira profesional 

en relación coas habilidades persoais e as 

alternativas de formación e aprendizaxe ao 

longo da vida. 

B1-2.1. Deseña un proxecto de carreira profesional propia 

relacionando as posibilidades da contorna coas calidades e 

aspiracións persoais, valorando a opción do autoemprego e a 

necesidade de formación ao longo da vida. 

CSC 

CIE 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

COMPETENCIAS 

B1-3.  Actuar como un futuro traballador 

responsable coñecendo os seus dereitos e 

deberes como tal, valorando a acción do 

Estado e da Seguridade Social na protección 

da persoa empregada así como 

comprendendo a necesidade de protección 

dos riscos laborais. 

B1.3.1. Identifica as normas e institucións que interveñen nas 

relacións entre persoas traballadoras e persoas empresarias 

relacionándoas co funcionamento do mercado de traballo. 

CSC 

CIE 

B1.3.2. Distingue os dereitos e obrigacións que se derivan das 

relacións laborais comprobándoos en contratos de traballo e 

documentos de negociación colectiva. 

CSC 

CIE 
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UNIDADE 3. A INICIATIVA EMPRENDEDORA 

 

 

 

UNIDADE 4. O PROXECTO EMPRENDEDOR 

 

B1.3.3.  Describe as bases do sistema da Seguridade Social, 

así como as obrigacións de persoas traballadoras e persoas 

empresarias dentro deste, valorando a súa acción protectora 

ante as distintas continxencias cubertas e describindo as 

prestacións mediante procuras nas webs institucionais. 

CSC 

CIE 

CCL 

B1.3.4.  Identifica as situacións de risco laboral máis habituais 

nos sectores de actividade económica máis relevantes na 

contorna indicando os métodos de prevención legalmente 

establecidos así como as técnicas de primeiros auxilios 

aplicables en caso de accidente ou dano. 

CSC 

CIE 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

COMPETENCIAS 

B1-1.  Describir as calidades persoais e 

destrezas asociadas á iniciativa 

emprendedora, analizando os requirimentos 

dos distintos postos de traballo e actividades 

empresariais. 

B1-1.1.  Identifica as calidades persoais, actitudes, aspiracións 

e formación propias das persoas con iniciativa emprendedora, 

describindo a actividade dos empresarios e o seu rol na 

xeración de traballo e benestar social. 

CCL, CSC 

CIE, CCD 

CAA, CIE 

B2-1.   Crear un proxecto de empresa na aula 

describindo as características internas e a súa 

relación coa contorna así como a súa función 

social, identificando os elementos que 

constitúen a súa rede loxística como 

provedores, clientes, sistemas de produción e 

comercialización e redes de almacenaxe 

entre outros. 

B2-1.1.   Determina a oportunidade dun proxecto de empresa 

identificando as características e tomando parte na actividade 

que esta desenvolve. 

CIE 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

COMPETENCIAS 

B1-1.  Describir as calidades persoais e 

destrezas asociadas á iniciativa 

emprendedora, analizando os requirimentos 

dos distintos postos de traballo e actividades 

empresariais. 

B1-1.1. Identifica as calidades persoais, actitudes, aspiracións 

e formación propias das persoas con iniciativa emprendedora, 

describindo a actividade dos empresarios e o seu rol na 

xeración de traballo e benestar social. 

CCL 

CSC 

CIE 

B1-1.2.  Investiga con medios telemáticos as diferentes áreas 

de actividade profesional da contorna, os tipos de empresa que 

as desenvolven e os diferentes postos de traballo en cada unha 

delas razoando os requirimentos para o desempeño profesional 

en cada un deles. 

CAA,  

CD 

CIE 
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UNIDADE 5. O EMPRENDEMENTO E O MERCADO 

 

 

 

UNIDADE 6. A CONSTITUCIÓN DA EMPRESA 

B2-1.   Crear un proxecto de empresa na aula 

describindo as características internas e a súa 

relación coa contorna así como a súa función 

social, identificando os elementos que 

constitúen a súa rede loxística como 

provedores, clientes, sistemas de produción e 

comercialización e redes de almacenaxe 

entre outros. 

B2-1.1. Determina a oportunidade dun proxecto de empresa 

identificando as características e tomando parte na actividade 

que esta desenvolve. 

CIE 

B2-1.2.  Identifica as características internas e externas do 

proxecto de empresa así como os elementos que constitúen a 

rede desta: mercado, provedores, clientes, sistemas de 

produción e/ou comercialización, almacenaxe, e outros. 

CIE 

CSC 

B2-1.3.  Describe a relación do proxecto de empresa co seu 

sector, a súa estrutura organizativa e as funcións de cada 

departamento identificando os procedementos de traballo no 

desenvolvemento do proceso produtivo ou comercial. 

CSC 

CIE 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

COMPETENCIAS 

B1-1.  Describir as calidades persoais e 

destrezas asociadas á iniciativa 

emprendedora, analizando os requirimentos 

dos distintos postos de traballo e actividades 

empresariais. 

B1-1.1. Identifica as calidades persoais, actitudes, aspiracións 

e formación propias das persoas con iniciativa emprendedora, 

describindo a actividade dos empresarios e o seu rol na 

xeración de traballo e benestar social. 

CCL 

CSC 

CIE 

B2-1.  Crear un proxecto de empresa na aula 

describindo as características internas e a súa 

relación coa contorna así como a súa función 

social, identificando os elementos que 

constitúen a súa rede loxística como 

provedores, clientes, sistemas de produción e 

comercialización e redes de almacenaxe 

entre outros. 

B2-1.1. Determina a oportunidade dun proxecto de empresa 

identificando as características e tomando parte na actividade 

que esta desenvolve. 

CIE 

B2-1.2.Identifica as características internas e externas do 

proxecto de empresa así como os elementos que constitúen a 

rede desta: mercado, provedores, clientes, sistemas de 

produción e/ou comercialización, almacenaxe, e outros. 

CSC 

CIE 

B2-1.3. Describe a relación do proxecto de empresa co seu 

sector, a súa estrutura organizativa e as funcións de cada 

departamento identificando os procedementos de traballo no 

desenvolvemento do proceso produtivo ou comercial. 

CSC 

CIE 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

COMPETENCIAS 

B1-1.  Describir as calidades persoais e destrezas 

asociadas á iniciativa emprendedora, analizando 

os requirimentos dos distintos postos de traballo e 

actividades empresariais. 

 

B1-1.1. Identifica as calidades persoais, actitudes, 

aspiracións e formación propias das persoas con iniciativa 

emprendedora, describindo a actividade dos empresarios e 

o seu rol na xeración de traballo e benestar social. 

CCL 

CSC 

CIE 
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UNIDADE 7. AS FONTES DE FINANCIACIÓN 

B2-1.  Crear un proxecto de empresa na aula 

describindo as características internas e a súa 

relación coa contorna así como a súa función 

social, identificando os elementos que constitúen 

a súa rede loxística como provedores, clientes, 

sistemas de produción e comercialización e redes 

de almacenaxe entre outros. 

B2-1.1. Determina a oportunidade dun proxecto de 

empresa identificando as características e tomando parte 

na actividade que esta desenvolve. 

CIE 

B2-3.  Realizar actividades de produción e 

comercialización propias do proxecto de empresa 

creado aplicando técnicas de comunicación e 

traballo en equipo. 

B2-3.3. Recompila datos sobre os diferentes apoios á 

creación de empresas tanto da contorna próxima como do 

territorial, nacional ou europeo seleccionando as 

posibilidades que se axusten ao proxecto de empresa 

exposto. 

CSC 

CIE 

B3-1. Describir as diferentes formas xurídicas das 

empresas relacionando con cada unha delas as 

responsabilidades legais dos seus propietarios e 

xestores así como coas esixencias de capital. 

B3-1.1. Distingue as diferentes formas xurídicas das 

empresas relacionándoo coas esixencias de capital e 

responsabilidades que é apropiado para cada tipo. 

CIE  

B3-1.3. Valora as tarefas de apoio, rexistro, control e 

fiscalización que realizan as autoridades no proceso de 

creación de empresas describindo os trámites que se 

deben realizar. 

CSC 

CIE 

B3-3. Comprender as necesidades da 

planificación financeira e de negocio das 

empresas ligándoa á previsión da marcha da 

actividade sectorial e económica nacional. 

 

B3-3.3 Identifica as obrigacións fiscais das empresas 

segundo a actividade sinalando o funcionamento básico de 

IAE, IVE, IRPF e  IS indicando as principais diferenzas 

entre eles e valorando a achega. 

CIE 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

COMPETENCIAS 

B1-1.  Describir as calidades persoais e destrezas 

asociadas á iniciativa emprendedora, analizando 

os requirimentos dos distintos postos de traballo e 

actividades empresariais. 

B1-1.1. Identifica as calidades persoais, actitudes, 

aspiracións e formación propias das persoas con iniciativa 

emprendedora, describindo a actividade dos empresarios e 

o seu rol na xeración de traballo e benestar social. 

CCL 

CSC 

CIE 

B2-3.  Realizar actividades de produción e 

comercialización propias do proxecto de empresa 

creado aplicando técnicas de comunicación e 

traballo en equipo. 

B2-3.3. Recompila datos sobre os diferentes apoios á 

creación de empresas tanto da contorna próxima como do 

territorial, nacional ou europeo seleccionando as 

posibilidades que se axusten ao proxecto de empresa 

exposto. 

CSC 

CIE 

B3-2. Identificar as fontes de financiamento das 

empresas propias de cada forma xurídica 

incluíndo as externas e internas valorando as 

máis adecuadas para cada tipo e momento no 

ciclo de vida da empresa. 

B3-2.2. Caracteriza de forma básica as posibilidades de 

financiamento do día a día das empresas diferenciando o 

financiamento externo e interna, a curto e a longo prazo así 

como o custo de cada unha e as implicacións na marcha 

da empresa. 

 

CIE 

B3-3. Comprender as necesidades da 

planificación financeira e de negocio das 

empresas ligándoa á previsión da marcha da 

actividade sectorial e económica nacional. 

B3-3.1. Presenta un estudo de viabilidade económico 

financeiro a medio prazo do proxecto de empresa 

aplicando condicións reais de produtos financeiros 

analizados e previsións de vendas segundo un estudo da 

CIE 
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UNIDADE 8. AS FONTES DE FINANCIACIÓN 

 

 

  

contorna mediante unha aplicación informática tipo folla de 

cálculo manexando cocientes financeiros básicos. 

 B3-3.2. Analiza os produtos financeiros máis adecuados de 

entre as entidades financeiras da contorna para cada tipo 

de empresa valorando o custo e o risco de cada un deles e 

seleccionando os máis adecuado para o proxecto de 

empresa. 

CIE 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

COMPETENCIAS 

B1-1.  Describir as calidades persoais e destrezas 

asociadas á iniciativa emprendedora, analizando 

os requirimentos dos distintos postos de traballo e 

actividades empresariais. 

B1-1.1. Identifica as calidades persoais, actitudes, 

aspiracións e formación propias das persoas con iniciativa 

emprendedora, describindo a actividade dos empresarios e 

o seu rol na xeración de traballo e benestar social. 

CCL 

CSC 

CIE 

B3-1. Describir as diferentes formas xurídicas das 

empresas relacionando con cada unha delas as 

responsabilidades legais dos seus propietarios e 

xestores así como coas esixencias de capital. 

B3-1.1. Distingue as diferentes formas xurídicas das 

empresas relacionándoo coas esixencias de capital e 

responsabilidades que é apropiado para cada tipo. 

CIE 

B3-3. Comprender as necesidades da 

planificación financeira e de negocio das 

empresas ligándoa á previsión da marcha da 

actividade sectorial e económica nacional. 

B3-3.3 Identifica as obrigacións fiscais das empresas 

segundo a actividade sinalando o funcionamento básico de 

IAE, IVE, IRPF e  IS indicando as principais diferenzas 

entre eles e valorando a achega. 

CIE 

CSC 
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2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

 

O alumnado coa materia de Iniciación á actividade emprendedora e empresarial de 4º terá no 

seu curso da aula virtual (AV) do IES O Mosteirón a información sobre como traballaremos, como 

cualificaremos a materia neste “atípico” terceiro trimestre. 

A través do foro e a mensaxería privada desta AV estableceremos unha continua comunicación 

co alumnado pudendo así detectar dificultades de aprendizaxe, de organización ou de tempo 

que serán resoltas con explicacións persoais ou medidas de adaptación (máis tempo de entrega, 

redución das actividades, adaptación das tarefas) segundo o profesorado valore.  

No curso colgaranse: 

• Rúbricas, folla de ruta para avaliar o traballo e determinar a súa cualificación. 

• Materiais para traballar, como fichas, videos, actividades interactivas, xogos. 

• Tarefas/actividades cos correspondentes prazos. 

O grupo cumpriu os criterios de avaliación para as dúas primeiras avaliacións, todo o alumnado 

está aprobado, o que nos leva a propoñer a unha continuidade na programación coa finalidade 

de preparar o mellor posible a un alumnado en curso finalista. As actividades propostas servirán 

só para aumentar a nota da avaliación final ordinaria de xuño. 

A cualificación na avaliación ordinaria de xuño calcularase coa media da primeira e da segunda 

avaliación, no caso de ter interese por incrementar esta nota ata 2 puntos, o alumnado poderá 

realizar actividades voluntarias e aconsellables da materia que se propoñen neste trimestre. 

Estas actividades preséntanse nunha rúbrica deseñada para valorar as tarefas de cada 

estudante, prestando atención ás variables que indican os diferentes niveis de adquisición. 

Ademais informa de como se cualificarán (aportación á nota final). Adxunto I 

Propóñense catro tipoloxías de tarefas/actividades deseñadas para o desenvolvemento, sobre 

todo, da competencias clave “sentido de iniciativa emprendedora e espírito emprendedor”  que 

prepara ao alumnado para unha cidadanía responsable e o mundo laboral. 

1º actividades do tema relacionadas cos contidos e nas que se traballan as competencias clave. 

2º actividades de “Pasa á acción” orientadas á promover á iniciativa emprendedora. 

3ª actividades finais unha forma práctica de Aprender a Aprender 

4ª actividades do “proxecto” con técnicas de xeración de ideas e de avaliación para adestrar o 

pensamento lateral do emprendedor. 

 

 

 

 



TERCEIRO TRIMESTRE Iniciativa á actividade emprendedora e empresarial (Adxunto I) 

 

  INSTRUMENTOS 
Excelente 

(4 puntos) 

Notable 

(3 puntos) 

Ben 

(2 puntos) 

Insuficiente 

(1 punto) 

Cualificación 

(máximo 4) 

 
Actividades do 
tema 
 

Todas as respostas 
son claras, precisas e 
concisas. Cumpre os 
prazos. 

A maioría das respostas 
son claras, precisas e 
concisas. Cumpre os 
prazos. 

A metade das respostas 
son claras, precisas e 
concisas. Entrega na 
semana despois do 
remate do prazo. 

A maioría das respostas 
non son claras, precisas e 
concisas. Entrega despois 
dunha semana do remate 
do prazo. 

 
 
 

 
Actividades 
“pasa á acción” 

Todas as respostas 
son claras, precisas e 
concisas. Cumpre os 
prazos. 

A maioría das respostas 
son claras, precisas e 
concisas.  Cumpre os 
prazos. 

A metade das respostas 
son claras, precisas e 
concisas.  Entrega na 
semana despois do 
remate do prazo. 

A maioría das respostas 
non son claras, precisas e 
concisas.  Entrega despois 
dunha semana do remate 
do prazo. 

 
 

 
Actividades 
finais 

Responde con 
amplitude e 
razoadamente todos os 
apartados.  Cumpre os 
prazos. 

Responde razoadamente 
todos os apartados.  
Cumpre os prazos. 

Responde a maioría dos 
apartados con certo 
razoamento. Entrega na 
semana despois do 
remate do prazo. 

Non responde a maioría 
dos apartados ou o fai 
sen razoar. Entrega 
despois dunha semana do 
remate do prazo. 

 
 

 
Actividades do 
proxecto 

Todas as respostas 
son amplas, claras e 
mostra un bo 
coñecemento da 
materia. Cumpre os 
prazos. 

Responde todas as 
cuestións, a maioría 
son amplas, claras, 
mostra un bo 
coñecemento da materia. 
Cumpre os prazos. 

Responde a maioría das 
cuestións, demostra 
certo coñecemento da 
materia.   Entrega na 
semana despois do 
remate do prazo. 

Non responde a maior 
parte das cuestións. 
Entrega despois dunha 
semana do remate do 
prazo. 

 
 
 

 

    CUALIFICACIÓN GLOBAL 
(máximo 16 puntos) 

 

De 16 a 15 puntos na rúbrica incrementa 2 puntos a nota final do curso De 14 a 13 puntos na rúbrica incrementa 1,5 puntos a nota final do curso 

De 12 a 10 puntos na rúbrica incrementa 1 punto a nota final do curso De 9 a 7 puntos na rúbrica incrementa 0,5 puntos a nota final do curso 

Inferior a 6 puntos na rúbrica non incrementa a nota final do curso  


