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DEPARTAMENTO DE XEOGRAFÍA E HISTORIA curso 

2019/2020 

A programación completa da materia cos criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e 

competencias clave, están a disposición dos membros da comunidade educativa en Dirección. 

Procedemento de avaliación 

Faremos unhas probas das unidades didácticas, despois de cada unidade. No caso de non 

superar a materia nunha avaliación, realizarase unha proba de recuperación na seguinte 

avaliación e entregaranse os traballos suspensos pendentes, a nota máxima será un 5. 

Haberá unha proba final de curso para o alumnado que non acade o aprobado na media 

aritmética das tres avaliacións, a referencia para a citada proba serán os indicadores de “grao 

mínimo de consecución para superar a materia” que aparecen nas páxinas seguintes. 

A cualificación na avaliación final ordinaria será a media das tres avaliacións (ou da recuperación 

se é máis favorable) e o redondeo será á alza. De non superar o 4,5 terá que facelo na 

convocatoria de setembro. 

A avaliación final extraordinaria será unha proba escrita adaptada a unha hora de realización, 

en base aos indicadores do “grao mínimo de consecución para superar a materia”. 

O alumnado que faga un exame ou traballo fraudulento terá un 0 e non terá dereito a repetir a 

proba, nin presentar de novo ese traballo. 
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AVALIACIÓNS 4º IAEE 

1ª Temas 1 ao 3 

2ª Temas 4 ao 6 

3ª Temas 7 e 8  

  

Instrumentos de avaliación Ponderación 

A valoración dos contidos conceptuais farase a partir das probas escritas ou 
orais. 

Cada proba terá, como cuestións, actividades similares ás feitas na clase,  

contidos conceptuais das unidades didácticas e vocabulario. 

40% da nota 
total 

Lectura de libros e proxección de películas (fragmentos) na aula ou 
recomendadas fóra da aula.  

 Realizaranse fichas do tema tratado neles. 

10% da nota 
total 

Rúbricas de traballos en grupo ou individuais:  

Terase en conta a calidade dos textos e das ilustracións, a variedade das 
fontes, o rigor científico, a entrega no prazo indicado, a capacidade de 
análise e síntese, a capacidade crítica, a participación no grupo, de ser o 
caso, a capacidade discursiva da exposición e o correcto uso da lingua. 

40% da nota 
total 

Actitude e comportamento social: Valorarase a asistencia regular e puntual 
ás clases. 

Tamén se valorará a actitude activa e comprometida na clase así como que 
se teña sempre na clase o material necesario.  

10% da nota 
total 
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INICIACIÓN Á ACTIVIDADE EMPRENDEDORA E 

EMPRESARIAL EN CUARTO DA ESO 
 

 

UNIDADE 1 

 

 

O ITINERARIO FORMATIVO E 

PROFESIONAL 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

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. 

 

• Identifica as súas propias fortalezas e 
debilidades e relaciónaas con aquilo ao que se 
quere dedicar nun futuro. 

 

• Realiza unha análise da súa personalidade, 
comportamento, habilidades, aspiracións, logros  

e metas. 

 

• Establece a relación entre personalidade e 
vocación a partir do modelo de Holland. 

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. 

 

• Recoñece a importancia de coñecer unha 
profesión que gusta. 

 

• Identifica os sectores laborais e as profesións 
asociadas a el. 

 

• Utiliza Internet no proceso de procura de 
emprego. 

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. 

• Identifica as alternativas para elixir un itinerario 
académico e profesional ao terminar a ESO. 

 

• Recoñece un itinerario académico e 
profesional. 
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UNIDADE 2 

 

 

AS RELACIÓNS LABORAIS 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

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. 

• Recoñece as normas e institucións que interveñen na 
relación traballador-empresario e relaciónaas co 
funcionamento do mercado de traballo. 

 

B1.3.2. Distingue os dereitos e 
obrigacións que se derivan das 
relacións laborais comprobándoos en 
contratos de traballo e documentos 
de negociación colectiva. 

• Realiza a distinción entre dereitos e obrigacións derivados 
das relacións laborais. Aplica este coñecemento en 
supostos prácticos. 

 

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. 

• Explica as bases do sistema da Seguridade Social e as 
obrigacións dos traballadores e empresarios. Valora a 
acción protectora da Seguridade Social e busca información 
a través de diversas fontes para describir as prestacións que 
ofrece. 

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. 

• Recoñece as situacións de risco laboral máis habituais no 
traballo. Sinala métodos de prevención establecidos por lei e 
técnicas de primeiros auxilios aplicables en caso de 
accidente ou dano. 
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UNIDADE 3 

 

 

A INICIATIVA EMPRENDEDORA 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

 

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. 

 

 

• Sinala as habilidades sociais e persoais dunha persoa 
con iniciativa emprendedora. É capaz de aplicalas en 
exercicios prácticos a si mesmo. 

 

B2-1.1.   Determina a oportunidade dun 
proxecto de empresa identificando as 
características e tomando parte na 
actividade que esta desenvolve. 

 

 

• É capaz de entender a relación existente entre 
emprendemento e sociedade, a materialización das 
ideas en proxectos beneficiosos para a sociedade pola 
súa innovación e utilidade. 
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UNIDADE 4 

 

 

O PROXECTO EMPRENDEDOR 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

 

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. 

 

• Sinala as habilidades sociais e persoais 
dunha persoa con iniciativa emprendedora. É 
capaz de aplicalas en exercicios prácticos a si 
mesmo. 

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. 

• Busca información acerca das diferentes 
áreas de actividade profesional da contorna, 
os tipos de empresa que as desenvolven e os 
diferentes postos de traballo en cada unha. 
Razoa que tipo de perfís son os máis 
adecuados. 

B2-1.1. Determina a oportunidade dun 
proxecto de empresa identificando as 
características e tomando parte na 
actividade que esta desenvolve. 

• É capaz de entender a relación existente 
entre emprendemento e sociedade, a 
materialización das ideas en proxectos 
beneficiosos para a sociedade pola súa 
innovación e utilidade. 

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. 

• Sinala as principais características que ha 
de ter o proxecto ou idea de empresa. 

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. 

• Explica 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. 
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UNIDADE 5 

 

 

O EMPRENDEMENTO E O MERCADO 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

 

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. 

 

• Sinala as habilidades sociais e persoais dunha persoa 
con iniciativa emprendedora. É capaz de aplicalas en 
exercicios prácticos a si mesmo. 

B2-1.1. Determina a oportunidade dun 
proxecto de empresa identificando as 
características e tomando parte na 
actividade que esta desenvolve. 

• É capaz de entender a relación existente entre 
emprendemento e sociedade, a materialización das 
ideas en proxectos beneficiosos para a sociedade pola 
súa innovación e utilidade. 

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. 

• Sinala as principais características que ha de ter o 
proxecto ou idea de empresa. 

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. 

• Explica 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. 
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UNIDADE 6 

 

 

A CONSTITUCIÓN DA EMPRESA 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

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. 

• Sinala as habilidades sociais e persoais dunha persoa 
con iniciativa emprendedora. É capaz de aplicalas en 
exercicios prácticos a si mesmo. 

B2-1.1. Determina a oportunidade dun 
proxecto de empresa identificando as 
características e tomando parte na 
actividade que esta desenvolve. 

• É capaz de entender a relación existente entre 
emprendemento e sociedade, a materialización das 
ideas en proxectos beneficiosos para a sociedade pola 
súa innovación e utilidade. 

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. 

• Selecciona información acerca das diferentes axudas 
que hai para a creación de empresas, tanto na súa 
contorna próxima como no territorial, nacional ou 
europeo. 

B3-1.1. Distingue as diferentes formas 
xurídicas das empresas relacionándoo 
coas esixencias de capital e 
responsabilidades que é apropiado 
para cada tipo. 

• Explica as diferentes formas xurídicas que pode 
adoptar unha empresa segundo a esixencia de capital e 
as responsabilidades. 

 

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. 

• Busca información acerca dos diferentes trámites 
xerais que son necesarios para a posta en marcha 
dunha empresa ou negocio. 

 

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. 

• Explica e diferencia as obrigacións fiscais das 
empresas segundo a actividade á que se dediquen e a 
función dos principais impostos. 
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UNIDADE 8 

 

 

OS IMPOSTOS 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

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. 

• Sinala as habilidades sociais e persoais dunha 
persoa con iniciativa emprendedora. É capaz de 
aplicalas en exercicios prácticos a si mesmo. 

B3-1.1. Distingue as diferentes formas 
xurídicas das empresas relacionándoo coas 
esixencias de capital e responsabilidades 
que é apropiado para cada tipo. 

 

• Explica as diferentes formas xurídicas que pode 
adoptar unha empresa segundo a esixencia de 
capital e as responsabilidades. 

 

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. 

  

• Explica as diferentes obrigacións fiscais ás que 
ten que facer fronte unha empresa. Explica en que 
consiste o funcionamento básico dos principais 
impostos e as súas principais diferenzas. 


