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1. INTRODUCIÓN

1.1

Introdución

Este documento de programación educativa para o curso 2019-2020 ten como obxectivo planificar o
traballo de ensino dunha forma eficaz, organizando o proceso de aprendizaxe dos alumnos.
Tamén o profesor necesita planificar a súa actividade. Esta planificación é esencial para atender tanto co
estipulado polos regulamentos (estatal e / ou autonómico), como a necesidade de adaptar tal marco
regulamentario ao seu contexto. A través de programación educativa, determínase que:
1. Que - cando - Como ensinar.
2. Que - cando - Como avaliar.
3. Como xestionar a diversidade en canto aos resultados académicos.

1.2

Mecanismos de avaliación e modificación das programacións didácticas.

Co fin de poder mellorar a programación didáctica dos anos vindeiros e cara a detectar áreas de mellora
establécense os seguintes mecanismos:
– Introducir no plan de seguimento da programación a recollida do cumprimento da temporalización
de cada unidade didáctica e os problemas atopados para o seu cumprimento completo.
– A adecuación de obxectivos, contidos, criterios de avaliación ás características e necesidades do
alumnado.
– A adecuación de procedementos e instrumentos de avaliación ás características e necesidades do
alumnado.
– Cando se considere que a programación é mellorable nestes aspectos, será necesaria unha reflexión
por parte do Departamento que leve a atopar as causas do problema e a buscar solucións. Ditas
accións de mellora recolleranse na memoria final de curso para ter en conta na elaboración da
programación do curso seguinte.
– O grao de desenvolvemento da programación didáctica.
– Se o grao de desenvolvemento da programación é inferior a un 75% procederase do mesmo xeito
que no apartado anterior.
– Recoller na memoria final do curso os resultados da avaliación do alumnado por materias e cursos e
realizar unha valoración para seleccionar aquelas achegas que poidan incorporarse á programación
do ano vindeiro.
– O desenvolvemento da programación didáctica analízase nas sesións de avaliación, nas que se da
conta da conformidade ou non neste aspecto nos distintos cursos para unha posterior avaliación no
departamento en caso de que se detecte unha non conformidade.
– A periodicidade dos tres aspectos analizaranse nas avaliacións correspondentes e para cada curso
e serán obxecto de reflexión nas reunións de departamento posteriores.
Os modelos de seguimento son os seguintes:
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1.2.1

Indicadores de Avaliación da Materia

AXUSTE DA PROGRAMACIÓN DOCENTE trimestral
AVALIACIÓN DOS PROCESOS DE
ENSINANZA

4º ESO

1ºBACHARELATO

2º BACHARELATO

1.-A adecuación de obxectivos,
contidos e criterios de avaliación ás
características e necesidades do
alumnado foi
2.-As aprendizaxes acadadas
polo alumnado foron: (1)
3.-As medidas de atención á
diversidade dentro da aula foron:
4.-O desenvolvemento da
programación didáctica foi: (2)
5.-A organización da aula para
desenvolver as programacións foi:
6.-O aproveitamento de recursos
dispoñibles no centro e no contorno
para desenvolver as programacións foi:
7.-Os procedementos de avaliación do
alumnado foron
8.-A coordinación do profesor co resto
do equipo docente foi
B: Boa, A: Aceptable, M: Mellorable
(1) Éxito académico (porcentaxe de aprobados). ESO: B >90%; M < 75% // BACHARELATO: B
>70%; M<50%
(2) Programación impartida: B : impartida o 100%; M: impartida <75%
N.º de clases previstas
N.º de clases impartidas
Porcentaxe
Estándares de aprendizaxe avaliables propostos na avaliación
N.º de estándares de aprendizaxe programados traballados
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N.º de estándares de aprendizaxe programados que non se
traballaron.
CAUSA
a) Programación pouco realista respecto o tempo dispoñible.
b) Perda de clases.
c) Outros (especificar).
Proposta docente respecto ós estándares de aprendizaxe non traballados:
PROPOSTA

ESTÁNDARES

Se traballarán na seguinte avaliación.
Se traballarán mediante traballo para casa.
Se traballarán durante o curso seguinte.
Non se traballarán.
Outros (especificar).

VALORACIÓN
INDICADORES
4

3

2

1

a) Espazos
b) Tempos
c)

Recursos e materiais didácticos

d) Agrupamentos
e) Outros (especificar)
Todos os meses comprobaremos o grao de cumprimento da programación. A súa evolución
quedará recollida no libro de informes mensual do departamento de economía. Así mesmo á finais
do curso académico pasarase unha enquisa ó alumnado para avaliar dende o seu punto de vista o
desenvolvemento que se fixo da materia.
1.2.2

Indicadores de logro da práctica docente
1

2

3

4

1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado.
2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.
6

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.
4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do alumnado con
NEAE.
5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar.
6. Combínase o traballo individual e en equipo.
7. Poténcianse estratexias de animación á lectura.
8. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e
escrita.
9. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe.
10. Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada estándar.
11. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas /
traballos, etc.
12. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos
derivados da corrección
13. Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus acertos
e erros.
14. Os materiais son axeitados as capacidades do alumnado e aos contidos da
materia
15. Os cuestionarios son adecuados a cada bloque temático
16. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación,
ampliación
1.2.3

Indicadores de logro do proceso de ensino
Escala
1

2

3

4

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado.
2. Conseguiuse crear o interese que favoreceu a aprendizaxe.
3. Conseguiuse motivar para lograr a aplicación e transferencia do coñecemento.
4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.
5. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender ao alumnado con
NEAE.
6. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.
7. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.
8. Correspondeuse o traballo do alumnado dentro do grupo coa avaliación
obxectiva da materia.
7

9. A avaliación foi obxectiva.
10. A asistencia e compromiso coa materia foi a adecuada.
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Programación Economía 4º ESO

2.

2.1

Introdución

De acordo coas recomendacións da Comisión Europea e da OCDE o impulso da educación económica e
financeira e o fomento da iniciativa emprendedora entre os mozos, son aspectos esenciais para contribuír a
reducir o desemprego e a exclusión social. De igual maneira, anticipar as competencias profesionais no
ámbito económico, financeiro e do mundo da empresa, son elementos crave para consolidar a educación
como elemento crave para mellorar a competitividade e o progreso social.
As evidencias empíricas móstrannos que aquelas persoas que recibiron algún tipo de formación financeira
están máis predispostas ao aforro, á previsión de fondos para a xubilación, a estimar dun modo racional as
oportunidades e riscos inherentes aos distintos produtos e servizos financeiros e a protexerse ante posibles
fraudes nas súas decisións de investimento e financiamento.
Aos beneficios expostos no plano individual, a promoción da educación financeira contribúe a reducir os
custos que o estado e a sociedade no seu conxunto, teñen que asumir cando os cidadáns toman decisións
erróneas, ou non as toman en absoluto, no ámbito económico e financeiro.

2.2

Aprendizaxes imprescindibles non acadados no curos 20-21
Non se considera porque esta é unha materia de formación inicial. O alumnado comeza a súa
aprendizaxe na materia dende cero.

2.3

Procedementos previstos para desenvolver aprendizaxes non adquiridas
Atenderemos especialmente aos problemas lingüísticos que propoñan as materias do ámbito
lingüístico por ser as que especialmente poidan afectar ao rendemento na materia.

2.4

Outos aspectos a considerar
Tentarase este curso establecer estratexías que melloren esa tasa de abandono incorporando ao
alumnado ás plataformas de traballo a distancia e semipresencial adaptando os materiais a
formatos mais accesibles

2.5

Desenvolvemento das competencias clave

A materia de economía contribúe ao logro de:
a) Comunicación lingüística
Contribúe a alcanzar destrezas básicas como a lectura, a conversación e a escritura, para levar a cabo
diferentes tarefas, desde a participación, de comunicación de grupo, expresión de ideas, elaboración dun
plan de negocio, listaxe de tarefas para desenvolver a actividade do plan de empresa, xeración de diferentes
documentos administrativos necesarios, comprensión de noticias económicas de prensa ,etc mediante a
introdución de lecturas ao longo de cada temas (conto inicial, “periscopios”, taller de prensa, etc.),
comentarios de texto periodístico ou debate e análises.
b) Competencia financiara (Extra curricular)
9

As razóns para incluír a educación financeira son variadas, desde as cada vez máis frecuentes crises
económicas, aos axustes nos sistemas de axudas públicas ou o avellentamento da poboación nos países
desenvolvidos. Faise necesario que os cidadáns aborden a toma de decisións financeiras coa maior
información e coñecemento posible.
Os contidos abordan a planificación de gastos, a elaboración de presupostos, ou o fomento do aforro . O
alumno será capaz de xestionar de forma efectiva os seus gastos ou as débedas a curto prazo, logrando así
os seus obxectivos persoais.
c) Competencia matemática.
A adquisición de esta competencia suporá a capacidade de poñer en práctica procesos de razoamento que
leven á solución de problemas da vida cotiá. Coa introdución nas distintas unidades de ferramentas
matemáticas resolver problemas, de lectura e interpretación de gráficos e a resolución de problemas
baseados na aplicación de expresións matemáticas con accións como a planificación de gastos e ingresos, o
cálculo de beneficios ou perdas.
d) Competencia dixital
Na actualidade, é necesario o uso das tecnoloxías da información no traballo, lecer, aprendizaxe,
participación na sociedade, etc. É fundamental coñecer aplicacións informáticas, o acceso ás fontes e o
procesamento da información. Todo iso desenvolverase nas diferentes tarefas propostas, tanto individuais
como grupais, nas que se requira consultar páxinas web para obter información ou xerar documentos
relacionados co plan de empresa, así como tarefas de carácter administrativo, mediante a utilización de
diferentes programas de xestión de tratamento de textos, bases de datos, almacenamento e xestión de
información, correo electrónico, etc. Tamén se procura desenvolver a capacidade de buscar, obter e tratar a
información, así como de utilizala de maneira crítica, avaliando a súa pertinencia e diferenciando entre
información real e virtual. Exporanse tarefas nas que se necesite o uso dos recursos tecnolóxicos,
desenvolvendo unha actitude activa, segura e crítica cara a estes.
Para iso, nesta área, traballaremos os seguintes descritores da competencia:
- Elaborar e publicar información propia derivada de información obtida a través de medios tecnolóxicos.
- Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir informacións diversas.
- Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías. (respecto do copyright)
e) Conciencia e expresións culturais
A expresión cultural é fundamental para o desenvolvemento de aptitudes creativas que podamos trasladar a
varios contextos profesionais. Desde a área de Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial podemos
adestrar diferentes aspectos, como a apreciación da importancia da expresión creativa de ideas e
experiencias a través de distintos medios.
Polo que nesta área, traballaremos os seguintes descritores:
- Apreciar os valores culturais do patrimonio natural e da evolución do pensamento científico.
- Apreciar a beleza das expresións artísticas e das manifestacións de creatividade, e gusto pola estética no
ámbito cotián.
- Elaborar traballos e presentacións con sentido estético.
f) Competencias sociais e cívicas
Esta competencia necesita do coñecemento e adestramento de diferentes habilidades para elaborar ideas,
ter en conta a opinión dos demais, tomar decisións, resolver conflitos, interactuar con outras persoas e
grupos respectando unhas normas, interpretar fenómenos e problemas sociais. Os diferentes aspectos a
tratar desde esta área, como a empresa e a responsabilidade social, o espírito emprendedor, a creatividade e
a innovación, o papel do Estado e as Administracións Públicas nas empresas, o valor social do diñeiro, os
intermediarios financeiros na sociedade, a análise dos impostos con respecto ao benestar social, os dereitos
e deberes dos consumidores no mundo do negocio, etc., permitirán ao alumnado a obtención dos
coñecementos e as habilidades necesarios para o desenvolvemento desta competencia.
Para iso adestraremos os seguintes descritores:
- Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de participación establecidos.
10

- Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas.
- Concibir unha escala de valores propia e actuar conforme a ela.
- Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores.
- Desenvolver a capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e traballo, e para a resolución
de conflitos.
- Involucrarse ou promover accións cun fin social.
g) Sentido de iniciativa e espírito emprendedor
A área Emprendedora e Empresarial implica a capacidade de transformar as ideas en actos. Desde esta área,
desenvolveranse capacidades e habilidades no alumnado relacionadas coa autonomía persoal, o liderado e a
creatividade, e habilidades empresariais como a planificación, a organización, a xestión e a toma de
decisións, a participación, o liderado e a delegación, o pensamento crítico, o sentido da responsabilidade, o
recoñecemento de fortalezas e debilidades dun mesmo e dun proxecto, a avaliación, a asunción de riscos,
etc.
Os descritores que adestraremos son:
- Optimizar recursos persoais apoiándose nas fortalezas propias.
- Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas.
- Xestionar o traballo do grupo, coordinando tarefas e tempos.
- Priorizar a consecución de obxectivos grupais sobre os intereses persoais.
- Atopar posibilidades na contorna que outros non ven.
- Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas.
- Actuar con responsabilidade social e sentido ético no traballo.
h) Aprender a aprender
Esta competencia é fundamental para a aprendizaxe do día a día do alumno nos diferentes contextos nos
que se atope. Traballo de aspectos como a capacidade para iniciar, organizar e persistir no proxecto
empresarial, polo que esixe que o alumnado se motive para levar a cabo as diferentes accións, recoñeza as
súas fortalezas e aprovéiteas, coñeza e controle os procesos levados a cabo, utilice diferentes estratexias
para o coñecemento dos aspectos relacionados coa autonomía persoal, así como que coñeza os mecanismos
de creación de empresas e as finanzas, e desenvolver o seu pensamento crítico e creativo para o
descubrimento de novas posibilidades. Todo iso co obxectivo de mellorar a nosa contorna e avaliar se se
alcanzan os obxectivos preestablecidos.

2.6
2.6.1

Obxectivos
Obxectivos xerais da etapa

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto aos
demais, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e grupos,
exercitarse no diálogo afianzando os dereitos humanos como valores comúns dunha sociedade
plural e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática.
b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo como
condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de
desenvolvemento persoal.
c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles.
Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres.
d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións
cos demais, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo, os comportamentos
sexistas e resolver pacificamente os conflitos.
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e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para, con sentido crítico,
adquirir novos coñecementos. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías,
especialmente as da información e a comunicación.
f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en distintas
disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas nos diversos
campos do coñecemento e da experiencia.
g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a
iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir
responsabilidades.
h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua castelá e na lingua galega,
textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, a lectura e o estudo da literatura.
i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.
j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia propias e dos demais, así
como o patrimonio artístico e cultural.
m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, respectar as diferenzas,
afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais e incorporar a educación física e a práctica do
deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión
humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais
relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á
súa conservación e mellora.
n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións artísticas,
utilizando diversos medios de expresión e representación.
o) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de
Galicia, participar na súa conservación e na súa 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.
p) Coñecer e valorar a importancia do uso do noso idioma como elemento fundamental para o
mantemento da nosa identidade, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza
cultural nun contexto plurilingüe, que nos comunica con outras linguas, en especial coas
pertencentes á comunidade lusófona.

2.6.2

Obxectivos específicos da materia de economía

Obx.EC.1. Integrar o concepto de economía como ciencia da elección. Identificar os principais axentes
económicos, a súa actuación e as relaciones entre eles. Valorar criticamente o impacto das accións
dos axentes económicos sobre a contorna.
Obx.EC.2. Adquirir y empregar vocabulario económico con precisión e rigor, de modo que permita
coñecer, valorar e interpretar a realidade económica e social que nos rodea.
Obx.EC.3. Describir a importancia da empresa e o emprendemento no proceso de creación de riqueza
dunha sociedade.
Obx.EC.4. Identificar as consecuencias das actividades empresariais para a propia empresa, os seus
traballadores e a sociedade no seu conxunto.
Obx.EC.5. Coñecer, controlar e xestionar as variables de ingresos e gastos dun presuposto persoal e
decidir con racionalidade entre distintas alternativas económicas da vida persoal e relacionalas co
benestar propio e social.
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Obx.EC.6. Analizar o papel do diñeiro no funcionamento da sociedade. Valorar o aforro como medio
para alcanzar logros persoais.
Obx.EC.7. Explicar o papel do sector público, como garante do marco de actuación e como axente
económico. Valorar criticamente os efectos da súa actuación ou ausencia de actuación respecto á
igualdade e o benestar dunha sociedade.
Obx.EC.8. Diagnosticar os efectos da inflación como elemento distorsionador das decisións que
tomamos os axentes económicos nunha sociedade.
Obx.EC.9. Analizar as características principais do mercado de trabalo, as políticas de emprego e
valorar as oportunidades que presenta.
Obx.EC.10. Coñecer e valorar as vantaxes que supón o comercio internacional, así como os custes que
implica no desenvolvemento dalgúns países. Valorar o potencial da integración económica e as
perspectivas da economía galega no marco da internacionalización económica.
Obx.EC.11. Buscar, seleccionar, comprender e valorar noticias económicas procedentes de distintas
fontes.
Obx.EC.12. Realizar tarefas en grupo e participar no debates cunha actitude construtiva, crítica e
tolerante, fundamentando adecuadamente as opinións e valorando o diálogo como unha vía necesaria
de solución dos problemas económicos.
.

2.7

Concreción para cada estándar de aprendizaxe. Relación coas competencias clave, minimos
exixibles e ponderación.
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Economía 4º ESO PRIMEIRO TRIMESTRE

CONTIDO
B1.1
Economía
como
ciencia.
Actividade
económica e
sociedade.
B1.2
principios na
toma de
decisións
económicas
B1.3A
escaseza.
A elección e a
asignación de
recursos.
O custo de
oportunidade

B1.4modelos
económicos

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

ECB1.1.1. Recoñece a escaseza
de recursos e a necesidade de
B1.1. Explicar a
elixir e tomar decisións como as
economía como
claves dos problemas básicos de
ciencia social e
calquera economía, e
valorar o impacto
comprende que todas as
permanente das
eleccións supoñen renunciar a
decisións
outras alternativas e que todas
económicas na vida as decisións teñen
das persoas.
consecuencias.

CCC

CCL,
CSC
CAA

B1.5
B1.2. Identificar a
Fronteira de terminoloxía
posibilidades económica básica e
de produción. o uso dos modelos
económicos, e
ECB1.2.2. Diferenza entre
familiarizarse con
economía positiva e economía
eles.
normativa.

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

- Realiza actividades
de simulación,
comparando
situacións de
economía planificada
con situacións de
libre mercado
- Clasifica distintos
tipos de necesidades.

5%

5%

CD

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

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

MÍNIMOS ESIXIBLES PONDERACIÓN

CCL,

- Aborda o uso
alternativo dun
mesmo recurso
aplicado a
necesidades distintas.
- Reflexiona sobre as
decisións acerca dos
recursos limitados.
- Diferenza entre
renda e riqueza. .
- Discrimina
eficientemente
activos e pasivos.

4.5%

CAA,
- Establece diferenzas
entre proposicións
normativas e
CMCCT positivas,
discriminando entre
ambas as a partir de
exemplos cotiáns.
CD,

- Relaciona o
concepto de custo de
oportunidade coa
Fronteira de
Posibilidades de
Produción,
calculando o seu
importe total e
unitario e

5%

4.5%
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identificando as súas
zonas.

B1.6 As
B1.3. Tomar
relacións
conciencia dos
económicas principios da
básicas e a
economía para
súa
aplicar nas relacións
representació económicas básicas
n.
cos condicionantes
de recursos e as
necesidades.

ECB1.3.1. Representa as
- Enumera os tipos de
relacións que se establecen
CMCCT axentes económicos
entre as economías domésticas e
e explícita as súas
as empresas.
funcións, propondo
CSC
exemplos reais.
ECB1.3.2. Aplica razoamentos
- Representa as
básicos para interpretar
relacións existentes
problemas económicos
entre axentes
provenientes das relacións
económicos
económicas do seu ámbito.
B2.1A
B2.1. Describir os
CMCCT
empresa e o tipos de empresas e ECB2.1.1. Distingue as formas
- Distingue situacións
empresario as formas xurídicas xurídicas das empresas e
CSIEE,C nas que aparece a
das empresas, e
relaciónaas coas esixencias de
AA
figura da persoa
Formas
relacionar con cada capital para a súa constitución e
empresaria.
xurídicas das unha coas súas
coas responsabilidades legais para CD
- Recoñece as
empresas. esixencias de
cada tipo.
obrigacións e os
capital e as
CSC
dereitos da
responsabilidades ECB2.1.2. Identifica e valora as
actividade
legais dos/das
formas xurídicas de empresas máis
empresarial.
propietarios/as e apropiadas en cada caso, en
xestores/as, así
función das características
- Coñece os requisitos
como as
concretas, aplicando o razoamento
de capital e legais
interrelacións das sobre clasificación das empresas.
para que unha
empresas no seu
sociedade adquira
ámbito inmediato. ECB2.1.3. Distingue os tipos de
personalidade
empresas e de empresarios/as que
xurídica e para
actúan no seu ámbito, así como a
realizar unha
forma de interactuar co seu
actividade
ámbito máis próximo e os efectos
empresarial de
sociais e ambientais, positivos e
maneira individual.
negativos, que se observan.
- Distingue, valora e
cuantifica os
diferentes tipos de
empresas existentes
na economía
española/ galega

B2.2
Elementos
funcións e
obxectivos
da empresa

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

ECB2.2.1. Analiza os tipos de
Clasifica as empresas
factores produtivos e as relacións CMCCT a partir de casos reais
entre produtividade, eficiencia e
atendendo a criterios
tecnoloxía.
CSC
de tamaño, capital e
sector de actividade.

8%

4%

5%

4%

4%

8%
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ECB2.2.2. Identifica os sectores
económicos, así como os seus
retos e as súas oportunidades.

B2.7Financia
mento e
investimento B2.3. Identificar as
.
fontes de
- Tipos de
financiamento das
financiament empresas.
o.

CD
CSC

- Identifica os
sectores económico
- É capaz de extraer
retos e
oportunidades dun
determinado sector
nunha lectura de
prensa e reflexionar
sobre eles.
- Coñece os
compoñentes básicos
da estrutura
económica e
financeira da
empresa.

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

- Distingue vantaxes e
inconvenientes do
financiamento
propio.
B2.8
B2.4. Determinar,
- Diferenza entre
Ingresos,
para un caso
ECB2.4.1. Distingue os ingresos e
ingresos, custos e
custos e
sinxelo, a estrutura os custos dunha empresa, calcula CD,
gastos.
gastos.
de ingresos e custos o seu beneficio ou a súa perda,
- Discrimina tipos de
-B2.9
dunha empresa,
aplicando razoamentos
CMCCT ingresos e gastos.
O beneficio. calculando o seu
matemáticos, e interpreta os
- Coñece o proceso
beneficio.
resultados.
de maximización de
beneficio e o porqué
dos seus argumentos.
- Calcula o punto
morto de explotación
e interpreta o seu
significado.
B2.10
B2.5. Diferenciar os
Fiscalidade impostos que
empresarial afectan as
empresas e a
importancia do
cumprimento das
obrigas fiscais.

ECB2.5.1. Identifica as obrigas
CD,
fiscais das empresas segundo a súa
forma xurídica e as actividade, e CMCCT
sinala o funcionamento básico dos ,
impostos e as principais diferenzas CSC
entre eles.
ECB2.5.2. Valora a achega que
para a riqueza nacional supón a
carga impositiva que soportan as
empresas.

- Identifica as
obrigacións fiscais
das empresas.
- Explica a
diferenza entre
impostos
proporcionais e
progresivos.

6%

5%

9%

4%

3%

- Coñece o
funcionamento do
IVE.
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-Coñece o imposto
de sociedades
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CONTIDO

Economía 4º ESO SEGUNDO TRIMENTRE
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

CCC

B3.1
ECB3.1.1. Elabora un orzamento
CAA,
Orzamento
ou plan financeiro persoal,
persoal.
B3.1. Realizar un
identificando os ingresos e os
CD,
Control dos orzamento persoal gastos integrantes, e realiza o seu
ingresos e
distinguindo entre seguimento.
CMCCT
dos gastos. os tipos de ingresos
-B3.2 Xestión e gastos, e
do
controlar o seu grao
orzamento. de cumprimento e
-B3.3 Aforro as posibles
ECB3.1.2. Utiliza ferramentas
e
necesidades de
informáticas na preparación e
endebedame adaptación.
desenvolvemento dun orzamento
nto.
ou plan financeiro personalizado.
Planificación
financeira do
futuro.
ECB3.1.3 Manexa gráficos de
- Risco e
análise que permiten comparar
diversificació
unha realidade personalizada coas
n
previsións establecidas.

B4
O diñeiro.
- Diñeiro
fiduciario.
- O diñeiro
bancario.
- Contratos
financeiros.
- O contrato
de seguro

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

ECB3.2.1. Comprende as
CAA,
necesidades de planificación e do CSIEE
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.

B3.3. Expresar unha
actitude positiva
cara ao aforro, e
ECB3.3.1. Recoñece e explica a

CAA

MÍNIMOS ESIXIBLES
- Identifica gastos e
ingresos persoais e os
clasifica.
- Elabora e modifica un
orzamento persoal,
identificando, clasificando
e discriminando entre
diferentes tipos de
ingresos e gastos.
- Elabora e modifica un
orzamento persoal usando
software de
oficina (folla de cálculo).
- A partir da evidencia
anterior, é capaz de
realizar gráficas que
representan os pesos
relativos de ingresos e
gastos.
- Elabora e modifica un
orzamento persoal usando
software de oficina (folla
de cálculo).
- A partir da evidencia
anterior, é capaz de
realizar gráficas que
representan os pesos
relativos de ingresos e
gastos.
- Recoñece a necesidade
de realizar planificacións
intertemporais.
- Calcula, en supostos
sinxelos, a contía da renda
permanente sobre a cal
planificar unha senda de
consumo.

- Coñece e identifica os
factores que xeran
unha burbulla económica.

PONDER
ACIÓN

5%

4%

4%

6%

6%
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empregar o aforro relevancia do aforro e do control
como medio para do gasto
alcanzar diversos
.
obxectivos.

,CSC

- Exprésase sobre a
conveniencia ou non de
asumir determinado nivel
de débeda en función dos
ingresos percibidos.
- Explica a relevancia e uso
futuro do aforro persoal

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

Coñece distintas
alternativas para xestionar
aforros persoais.
- Explica os tipos de risco
que existen e comprende a
relación risco/rendemento
- Identifica individuos
adversos o amantes al
risco.
Distingue os diferentes
ECB3.4.1. Comprende os termos CCL,
tipos de diñeiro e
B3.4. Recoñecer o fundamentais e describe o
CMCCT clasifícaos.
funcionamento
funcionamento das contas na
CAA
- Coñece a fonte do valor
básico do diñeiro e operativa bancaria.
CD
do diñeiro fiduciario.
diferenciar os tipos
- Coñece o proceso de
de contas bancarias
creación monetaria e o
e de tarxetas
efecto multiplicador dos
emitidas como
depósitos bancarios.
medios de
- Comprende e coñece as
pagamento, e
ECB3.4.2. Valora e comproba a
funcionalidades dunha
valorar a
necesidade de interpretar as
conta corrente e os termos
oportunidade do
cláusulas dos contratos bancarios
asociados a ela.
seu uso con
para coñecer os dereitos e as
garantías e
obrigas que se derivan delas, así
Coñece as regras básicas
responsabilidade. como a importancia de operar en
de seguridade a ter en
condicións de seguridade cando se
conta en relación coa
empregan procedementos
operativa financeira e
telemáticos.
comercial a través de
Internet
- Identifica os elementos
básicos dun contrato de
ECB3.4.3. Recoñece a capacidade
internet.
de negociación coas entidades
financeiras e analiza os
- Coñece o procedemento
procedementos de reclamación
de reclamación ante unha
ante estas.
entidade financeira.

7%

7%

6%

5%

7%
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.

Identifica e explica as
distintas modalidades de
tarxetas que existen.
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B3.5. Coñecer o
ECB3.5.1. Identifica, describe e
- Explica que é un seguro
concepto de seguro clasifica os tipos de seguros
CAA,CC e para que serve.
e a súa finalidade. segundo os riscos ou as situacións L,CMCC - Identifica e discrimina
adversas nas etapas da vida.
T
tipos de contratos de
seguro.
- Identifica e clasifica os
axentes que interveñen
nunha operación de
seguro.
B4
B4.1. Recoñecer e ECB4.1.1. Identifica as vías de onde CMCCT - Explica as diferentes
Política Fiscal analizar a
proceden os ingresos do Estado, ,CSC,C partidas de ingreso e gasto
procedencia das
así como as principais áreas dos
D,CCL do estado.
principais fontes de gastos do Estado, e comenta as
Pesupostos ingresos e gastos do súas relacións.
Xerais do
Estado, e
Estado
interpretar gráficos ECB4.1.2. Analiza e interpreta
- Coñece o concepto de
onde se amose esa datos e gráficos de contido
PXE.
distribución.
económico relacionados cos
- Explica o concepto de
ingresos e os gastos do Estado.
“Estado do benestar”.

A débeda
pública e o
déficit
público

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.

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.

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

6%

6%

5%

- Mostra interese pola
distribución dos gastos
públicos entre las distintas
partidas
- Coñece o funcionamento
dos ciclos económicos.

5%

- Comprende o papel do
estado na economía e a
súa intervención a través
de
políticas
macroeconómicas.
- Explica o concepto de
“fallo de mercado”.
- Recoñece os tipos de
política fiscal e os seus
efectos.
Relaciona
os
ciclos
económicos coa política
fiscal dun país.

5%

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

5%
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CCL,CM - Coñece e describe os
Desigualdad B4.3. Determinar o ECB4.3.1. Coñece e describe os
CCT,CS efectos da desigualdade
es
impacto para a
efectos da desigualdade da renda C,CAA, da renda.
económicas sociedade da
e os instrumentos de
CD
Coñece e describe os
y
desigualdade da
redistribución desta.
instrumentos
da
distribución renda e estudar as
distribución da renda.
de la renda ferramentas de
redistribución da
ECB4.3.2. Interpreta gráficos
- Debate sobre temas
renda.
representativos da distribución da
relacionados
coa
renda
distribución da riqueza.
- Comprende o significado
da curva de Lorenz.

2.8

5%

5%

RELACIÓN ENTRE UNIDADES DIDÁCTICAS E CURRÍCULO

Bloque

Obx
a,d,f

Contidos

Actividades de aprendizaxe

-Realiza un mapa conceptual do
bloque
Bloque 1
- Dunha lista de necesidades,
Ideas económicas
identifica cales son primarias,
básicas
B1.2. Principios na toma de
sociais, secundarias, colectivas..
decisións económicas.
- Realiza unha pirámide de
Maslow.
- Describe o custo de
B1.3. Escaseza, elección e
oportunidade que supón na súa
asignación de recursos. Custo de familia cada elección de gasto na
oportunidade.
administración do salario
- Identifica o custo de
oportunidade e os custos
irrecuperables dunha serie de
decisións dadas.
- lectura e comentario dunha
noticia da prensa asociada ao
tema
f,h,p B1.4. O método na Economía:
modelos económicos.
- Cuns datos propostos
previamente, realiza unha gráfica
B1.5. Fronteira de posibilidades de fronteira de posibilidades de
de produción.
produción e analiza movementos
e cambios que se lle van
indicando.
a,f
- Representa a gráfica do fluxo
B1.6. As relacións económicas
circular da renda.
básicas e a súa representación.
- Dunha lista dada, ordena de
maior a menor importancia as
medidas para impulsar o

TEMPO Horas
lectivas

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

6

5

5
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a,b,e,
m

Bloque 2.
Economía e
empresa

a ,f,e

e ,f

e ,f

a,e ,f

d,e,f
a,d,m

Bloque 3.
Economía persoal
a,f

crecemento económico.
- lectura e comentario dunha
noticia actual asociada ao tema
B2.1. A empresa e o/a
- Debate en clase sobre a
empresario/a.
necesidade ou non da existencia
B2.2. Elementos, funcións e
das empresas.
obxectivos da empresa.
- Tomando unha empresa
B2.3. Clases de empresas.
coñecida por eles identifica as
B2.4. Formas xurídicas da
funcións que cumpre na
empresa.
sociedade.
- Aporta unha lista con tres tipos
de empresas para cada forma
xurídica e cada sector diferente
da zona.
B2.5. Proceso produtivo e
- Realiza un cadro cos sectores e
factores produtivos.
os factores produtivos que utiliza
cada sector e pon un exemplo de
B2.6. Sectores da actividade
empresa que pertenza a cada un .
económica.
- lectura e comentario dunha
noticia actual asociada ao tema.
B2.7. Fontes de financiamento
- Realiza un mapa conceptual das
das empresas. Novas formas de fontes de financiamento.
financiamento.
- Relaciona cada unha das frases
dada polo profesor cun tipo
determinado de financiamento.
B2.8. Ingresos e custos da
- Completa unha táboa de custos,
empresa: clasificación.
separando custes fixos, variables,
B2.9. Resultados da empresa.
totais, ingresos e beneficios.
- Comentario dos resultados
anteriores.
- Exercicios do libro referidos a
custos.
B2.10. Obrigas fiscais das
- Como actividade resume do
empresas.
contido fiscal, completa un cadro
no que para cada tipo de imposto
dado reflicta o tipo o que
pertence e a obriga do empresario
por nome propio ou terceiros.
B3.1. Orzamento persoal. Control - Deseño dun modelo de control
de ingresos e gastos.
de ingresos e gastos.
B3.2. Xestión do orzamento.
- Busca en internet nas páxinas
Obxectivos e prioridades.
de ine, ige e eurostat dos
B3.3. Planificación económico- consumos por tramos de idade e
financeira: necesidades
comentario das necesidades de
económicas nas etapas da vida. orzamento en cada caso.
B3.4. Aforro e endebedamento. - Realiza un cadro con situacións
Os plans de pensións.
posibles de endebedamento e
B3.5. Risco e diversificación.
analiza os límites desta débeda.
- Clasifica de maior a menor
importancia unha lista de motivos
para aforrar.

3

3

4

6

4

5

7
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- Deseña un plan de pensión
acorde a súa persoa e tendencia
ao risco Comenta esta elección
en grupo.
a,b,e,f B3.6. O diñeiro.
- Clasifica diferentes tipos de
,g
B3.7. Contratos financeiros:
diñeiro dun listado dado
contas e tarxetas de débito e
- Relaciona diferentes formas de
crédito.
pago coas tarxetas máis
B3.8. Relacións no mercado
adecuadas en cada un deles..
financeiro: información e
- Interpreta un extracto de conta
negociación.
bancaria real.
B3.9. Implicacións dos contratos - simulación dunha reclamación
financeiros. Dereitos e
bancaria.
responsabilidades dos/das
- lectura de consellos prácticos
consumidores/as no mercado
para reclamar nun banco
financeiro.
e,f ,g B3.10. O seguro como medio
- Sobre casos simulados,
para a cobertura de riscos.
diferenza entre tomador,
asegurado e beneficiario.
Tipoloxía de seguros
- Dunha relación de supostos,
establece ante que tipo de seguro
estamos.
- Realiza un esquema dos tipos de
seguro máis coñecidos e que
cubre cada un.
a ,b ,e B4.1. Orzamentos públicos:
- Realiza un esquema coa
Bloque 4.
,f,g,o ingresos e gastos do Estado.
procedencia dos ingresos do
Economía e
estado.
ingresos e gastos
- Realiza un esquema coas
do Estado
necesidades de gasto do sector
público e o destino dos ingresos
públicos.
- Busca datos dos PXE e comenta
o déficit ou superávit previsto.
a ,e ,f B4.2. A débeda pública e o déficit - Busca datos da débeda pública
público.
española actual, e comenta o que
significa esa porcentaxe.
- Debate sobre a débeda pública
e o crecemento económico.
a ,c ,d B4.3. Desigualdades económicas - A través da curva de Lorentz de
,e,f
e distribución da renda.
diversos países, comenta o que
iso supón en reparto de riqueza, e
as súas consecuencias.
- identifica os instrumentos da
distribución da renda que utiliza o
SP sobre uns supostos dados.
- Lectura de textos periodísticos e
debates asociados ao tema
a,c ,e B5.1. Tipos de xuro.
- Exercicios do cálculo dos xuros
,f
B5.2. Inflación.
xerados por unha inversión.
Bloque 5.
B5.3. Consecuencias dos cambios - Exercicios de cálculo de taxas de

7

5

4

3

6

8
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Economía e tipos
de xuro, inflación
e desemprego

a,c
,e,f

Bloque 6.
Economía
internacional

a,e,f
,m

nos tipos de xuro e inflación.
inflación, mensual, anual,
B5.4. Desemprego: clasificación e acumulada...
consecuencias.
- Debate das consecuencias dos
cambios nos tipos de xuro e a súa
relación coa inflación.
- Lectura de textos relacionados
coa política monetaria.
B5.5. Causas do desemprego e
- Realiza un mapa conceptual do
políticas contra o desemprego. mercado de traballo, cos
B5.6. Perspectivas da ocupación. demandantes, oferentes, tipos de
desemprego e medición do
emprego.
- test de repaso sobre poboación
activa, inactiva, ocupada e parada
- Debate sobre posibles medidas
ou políticas de emprego.
B6.1. Globalización económica. - Comentario sobre cadros de
B6.2. Comercio internacional.
exportacións de diversos países e
B6.3. Integración económica e
calculo da taxa de variación nas
monetaria europea.
exportacións nos últimos anos.
B6.4. Economía e
- Exercicios do libro referentes ao
medioambente:
comercio internacional.
sustentabilidade.
- Identifica as vantaxes e
inconvenientes das integracións
económicas para o país e o resto
do mundo.
-

6

8

O enfoque empregado pola economía na resolución dos problemas sociais distínguea das restantes
ciencias sociais. A materia de 4º da ESO distribúese en seis bloques que permiten o estudo da economía
como ciencia e do papel dos axentes económicos.
Bloque 1 ("Ideas económicas básicas") recóllense aspectos relativos aos principios económicos, á
terminoloxía propia e á metodoloxía da ciencia económica.
Bloque 2 ("Economía e empresa") analízase o papel e o funcionamento do/da axente de empresas na
economía.
Bloque 3 ("Economía persoal") está dedicado ao estudo da transcendencia das decisións económicas na
vida das persoas.
Bloque 4 ("Economía e ingresos e gastos do Estado") repasa o papel estatal no funcionamento económico
a través da análise dos seus ingresos e gastos.
Bloque 5 ("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.
Bloque 6 "Economía internacional" fai un breve repaso do funcionamento do sector exterior da economía
con especial fincapé nas repercusións da integración económica e a globalización.
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O reparto dos contidos do currículo relacionados co libro por avaliacións será:
-

Primeira avaliación: unidades 1, 2 (Bloque I), 3 y 4 (Bloque II).

-

Segunda avaliación: unidades 5, 6, 7 (Bloque III) y 8 (Bloque V)

-

Terceira avaliación: unidades 9 (Bloque V), 10 (Bloque IV), 11 y 12 (Bloque VI).

2.9

Grao mínimo de consecución de estándares e procedementos de avaliación
Aparecen referidos no apartado 2.7.

2.10

Concrecións metodolóxicas que require a materia

Na aula, o desenvolvendo das unidades farase co seguinte esquema de traballo:
– A través dunha serie de preguntas iniciais en cada unidade, o profesor realizará unha avaliación
preliminar dos coñecementos de partida dos alumnos. Desta forma o alumnado entrará en contacto
co tema e o profesor identificará os coñecementos previos que posúe o grupo de alumnos, co que
poderá introducir as modificacións necesarias para atender as diferenzas e, sobre todo, para previlas.
– O profesor desenvolverá os contidos esenciais da unidade didáctica que se van traballar, co fin de
proporcionar unha visión global da unidade e que os axude a familiarizarse co tema mantendo o
interese e fomentando a participación do alumnado. Cando o estime oportuno, e en función dos
intereses, demandas, necesidades e expectativas dos alumnos, poderá organizar o tratamento de
determinados contidos de forma agrupada, ou reestruturalos, de maneira que lles facilite a
realización de aprendizaxes significativas.
– Traballo individual dos alumnos/as desenvolvendo as actividades propostas. Os alumnos realizarán
distintos tipos de actividades, para asimilar e reforzar o apreso. Estas actividades sucédense no
desenvolvemento dos contidos, afianzando os conceptos principais e a xeneralización dos mesmos.
Todo iso realizado baixo a supervisión persoal do profesor, que analizará as dificultades e orientará e
proporcionará as axudas necesarias.
– Traballo en pequenos grupos para fomentar o traballo cooperativo.
– Os alumnos levarán a cabo actividades en pequenos grupos para desenvolver un traballo cooperativo
que lles servirá tamén para mellorar a iniciativa e a investigación. A continuación, pódense comentar
as liñas de investigación, as dificultades, os erros atopados, mediante unha discusión de clase
moderada polo profesor e consistente nunha posta en común dos grupos. Con este tipo de
actividades estaremos a fomentar competencias básicas propias da etapa.
– Variedade de instrumentos didácticos.
– A presenza de distintos formatos (libro do alumno , cadros, gráficas, esquemas, etc.) no proceso de
ensino-aprendizaxe contribúe a desenvolver as capacidades e as competencias básicas dos alumnos,
así como a enriquecer a súa experiencia de aprendizaxe.
– Resumo e síntese dos contidos da unidade. Ao finalizar cada lección tentarase vincular os contidos
estudados na unidade (mediante un mapa conceptual) cos conceptos principais e a relación entre
eles; desta forma, sintetizaranse as principais ideas expostas e repasarase o que os alumnos
comprenderon.
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2.11 Materiais e recusos didácticos que se van utilizar


Material de traballo aportado pola profesora.



Libro de Texto Economía da editorial McGraw-Hill



Prensa diaria



Aula Virtual do centro.


Lecturas voluntarias a súa disposición na biblioteca do centro.
Recursos web
– www.eea.eu.int Páxina da Axencia Europea de Ambiente.
– www.cis.es Páxina do Centro de Investigacións Sociolóxicas. Contén diversas enquisas, algunhas das
cales teñen que ver coa motivación dos consumidores.
– www.cocacola.es Exemplo de páxina dunha empresa relevante no seu sector.
– www.zara.es Exemplo de páxina dunha empresa relevante no seu sector.
– www.seg-social.es Páxina da Seguridade Social.
– www.mtas.es/mujer Páxina do Instituto da Muller. Iniciativas para promover o emprego da muller.
– www.laboris.net Páxina web de busca de emprego.
– www.ine.es Portal de estatística español
– www.eurostat.com portal de estatística da UE
– www.ige.eu portal de estatística galego.
-- Software diverso (Excel, Word, PowerPoint, libre Office…).
LECTURAS RECOMENDADAS
Economía eres tú, JOSÉ LUÍS SAMPEDRO
Cuentos para aprender economía, CRISTINA CARRILLO
Una princesa en Berlin, ARTHUR R.G. SOLMESSEN
El malestar en la globalización, JOSEP STIGLIZ

2.12 Criterios de cualificación e promoción do alumnado
2.12.1 Criterios de cualificación
Instrumento de avaliación

Ponderación

Probas escritas (exames): estarán realizadas de
tal xeito que conteñan cuestións tipo test,
preguntas
cortas
e
cuestións
de
desenvolvemento ou casos prácticos. Cada
proba escrita poderá abarcar entre 1 e 3
unidades didácticas, en función da extensión e
dificultade dos contidos. Cada exame estará
valorado sobre 10.

80%

Traballo diario:

20 %

-Traballo diario na aula (actividades realizadas

(Esta nota non é recuperable)
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en clase ou para a súa entrega, caderno do
alumno, tarefas e/ou cuestionarios para realizar
propostos no aula virtual, etc.)
-Traballos de investigación e análise de noticias
que teña que levar a cabo o alumnado de forma
individual e/ou en parellas ou pequenos grupos.
Tamén se terá en conta a actitude do alumno na
aula (valorando a súa participación na clase, a
resposta a cuestións que se plantexen durante a
clase).
Para o cálculo da nota do traballo diario, teranse
en conta todas as tarefas que se realicen ao
longo do trimestre. O profesor/a indicará por
adiantado aquelas que serán avaliadas como
traballo diario.
Cada tarefa será puntuada sobre 10 puntos.
Estes instrumentos poderán ser realizados e avaliados tanto de xeito presencial como virtual,
dependendo dos distintos escenarios que se establezan en función da situación sanitaria.
A nota de cada avaliación obterase mediante a seguinte fórmula:
Nota avaliación = 0,8 x E + 0,2 x T
sendo:
 E: Nota media das probas escritas.
 T: Nota do traballo diario.
Aplicada dita fórmula, a nota final da avaliación calcularase por redondeo o número enteiro máis
próximo, cara abaixo se o primeiro decimal está comprendido entre 0 e 4, e cara arriba se o
primeiro decimal é 5 ou mais. Sendo un 4,5, un 5. A nota final do curso calcularase como a media
aritmética da nota acadada en cada unha das tres avaliacións, pero sen o redondeo aplicado, co fin
de ser o máis xustos posibles. Unha vez feito dito calculo, procederase de novo a realizar o
redondeo.
En canto aos traballos feitos en grupo ou individualmente, sinalaremos que toda produción ou
traballo entregado polo alumnado que presente indicios de ser copiado ou de elaboración non
propia levará unha cualificación de cero (0).
En dita materia non está permitido o uso de teléfonos móbiles, reloxos intelixentes nin calquera
outro dispositivo electrónico durante as probas escritas. Se nalgunha das probas escritas o
profesor/a ve a algún alumno copiando, ou realizando algún acto que se puidera considerar
sospeitoso do mesmo (entendendo como tal falar cun compañeiro, intercambiar algún tipo de
material durante as probas, manipular obxectos nos bolsillos, utilizar material non permitido como
libro de texto ou apuntes, etc.) inmediatamente procederá a retirada do exame e obterá unha
cualificación de cero nesa proba, polo que o alumno se verá obrigado a acudir a recuperación da
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avaliación, non sendo posible recuperar só ese exame. Igualmente se ve a algún alumno utilizando
o móbil ou algún outro dispositivo sospeitoso tal como reloxo, auriculares ou pinganillo, a actuación
será a mesma.

2.12.2

Criterios de promoción
A avaliación do curso será global; estará referida ás unidades de traballo e ós criterios de avaliación
asociados, recollidos na presente Programación; a súa estrutura coincidirá coa das realizadas ó
longo do curso. A valoración máxima será de 10 puntos e deberase obter un mínimo de 5 puntos co
redondeo aplicado para considerarse superada (a partir dun 4,5 de media na evaluación).
Para superar esta proba o exame deberá ser respondido en todos os seus apartados cun mínimo de
coherencia.
Para alumnos que non superen algunha avaliación ou parte dela:
• O profesor proporcionará supostos prácticos para realizar na casa e proporanse
actividades de aprendizaxe diferentes como reforzo.
• Realizarán unha proba escrita a principios da avaliación seguinte
puntuar o seu logro.

2.12.3

para avaliar e

Instrumentos de avaliación
Probas escritas.
2. Traballos individuais e en grupo.
3. Observación do traballo na aula: exposicións orais, caderno, comentarios e exercicios que
serán anotados no caderno do profesor.
1.

2.13

Organización das avaliacións da materia pendente.

A materia non se cursa en 3º ESO .

2.14

Concreción dos elementos Transversais

A materia de economía é susceptible de vincularse con moitos temas transversais que leven á reflexión
crítica e á educación en valores, sobre todo a través do traballo habitual na clase, o papel da muller no
ámbito político ou cultural ou temas como o coidado do medio ambiente, a sostenibilidade, a acción na
paisaxe natural. A variedade de contidos dos textos xornalísticos, por exemplo, permite a reflexión sobre
case todos os temas transversais da actualidade pudendo ver a permanencia o a evolución no tempo. Son
temas da vida diaria do alumnado que están desenvolvidos nesta materia nalgunhas ocasións de forma
explícita ou ás veces de forma implícita.
Educación para a paz
Educación para preconizar o diálogo, aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en
todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, A partir de textos xornalísticos actuais farase fincapé
na importancia de considerar os códigos ideolóxicos, relixiosos, políticos e territoriais dos feitos que son
noticia para unha comprensión cabal da mensaxe, na que se inclúan as distintas visións do mundo, coa
finalidade de aprender a comunicar desenvolvendo actitudes de tolerancia e solidariedade.
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Educación moral e cívica
Nas aulas do instituto será cada vez máis frecuente a presenza de alumnos de outras realidades culturais,
lingüísticas e relixiosas. O profesor ten que espertar o interese dos alumnos/as cara a outras culturas
para que comprendan as diferenzas e enriquézanse desta realidade
Traballaranse os valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a
democracia, o respecto os dereitos humanos, o respecto dos homes e mulleres por igual, ás persoas
con discapacidade e rechazo a violencia terrorista, o respecto o Estado de dereito, o respecto e
consideración as vítimas do terrorismo e de calquera tipo de violencia.
Educación do consumidor
Aínda que este tema transversal podería ser analizado desde as diferentes áreas das Ciencias Sociais, é
na disciplina economía onde mellor poderá ser tratado.
Partiríase dunha análise da persuasión, a sedución e os mecanismos da manipulación empregados pola
publicidade, como instrumento básico para aumentar o nivel de vendas dos produtos das empresas que
os publicitan. Demostrar, como a demanda eleva a oferta se eses produtos anúncianse, a que hora se
anuncian e en que medios. Debe facerse fincapé en que o obxectivo final do discurso publicitario é
fomentar o consumo do produto ou servizo ofertado, polo que non se escatima en medios para
conseguilo, desde a realización de estudos psicolóxicos (que indagan nas apetencias e desexos
inconscientes dos consumidores) e sociolóxicos (valores sociais que conveñen exaltar), ata o recurso da
publicidade encuberta ou sublimiñal, cada vez máis utilizada no cine e a televisión. O coñecemento
destes feitos permitirá ao alumnado detectar a intencionalidade enganosa, adoptar unha actitude crítica
e consumir dun xeito responsable.
Haberá que ver especialmente o poder dos medios de comunicación, tanto na información xeral coma no
ámbito do consumo.
Educación para a igualdade de oportunidades de ambos sexos
Pódese abordar este contido transversal partindo directamente da lectura dos artigos 10 e 14 da Lei
Orgánica 1/2004, dado que neles protéxense os dereitos da muller e salvagárdanse a igualdade entre
esta e o home no ámbito da publicidade e dos medios da comunicación. Tamén pódese utilizar o anuncio
institucional do Ministerio de Igualdade sobre os maltratadores. A análise dos contidos da prensa e dos
medios de comunicación e, sobre todo, das páxinas de contacto dalgúns xornais, servirá para tratar
simultaneamente o tema da explotación da muller como obxecto sexual e o tema da educación moral e
cívica.
Por outra banda, a historia conta cunha longa traxectoria onde poder analizar que o papel da muller
estaba relegado ao ámbito doméstico, que a súa consideración social era reducida, que estivo suxeita as
convencións políticas ou relixiosas, etc.
Educación ambiental
En Economía dedícanselle sempre uns temas especiais, polo que case non debería considerárselle tema
transversal. Forma parte dos nosos currículos, pero o que si se podería incluír nun é a análise dos
comportamentos do día a día na aula (limpeza, reciclaxe dos materiais utilizados, ruído).
Educación para a saúde
Este tema pódese tratar, en moitas ocasións, de forma paralela ao anterior e a partir do mesmo tipo de
textos. Engadiríase o tema das drogas e o do alcoholismo.
Educación para o coidado e protección do patrimonio artístico e cultural
O coidado e preservación do noso patrimonio cultural e natural debe ser unha prioridade para calquera
sociedade. As identidades locais e rexionais constitúense e reforzan a través dos símbolos, figuras
representativas, tradicións que serven de elementos referenciais fundamentais para a conservación do
noso patrimonio.
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2.15

Medidas de atención á diversidade

Teranse en conta os diferentes ritmos de aprendizaxe que desenvolva cada alumno de modo particular, a súa
actividade intelectual, o seu nivel de coñecementos sobre a materia que se aborda, así como ao alumnado
que polas súas características físicas, sensoriais ou doutro carácter (alumnado procedente doutros países
con idioma diferente ou cun baixo nivel de coñecementos) non poida seguir da mesma forma o currículo.
1. O alumno ten a súa disposición material online para practicar cada contido e en cada nivel tantas
veces como necesite,. O profesor supervisará este material a través da aula virtual ou en formato
físico se o alumno así o prefire.
2. Realizar ampliacións dalgúns contidos ou temas para certos alumnos que así o requiran (propiciando
así a análise).
3. Adaptar a complexidade dos contidos fundamentais para traballar con esixencias distintas.
Diferenciar a información xeral e a información básica para presentar esta mediante esquemas,
resumes, glosarios etc. Os alumnos que así o precisen entregarán as tarefas cando vaian acadando o
nivel que se detectara en cada un.
4. É de destacar a importancia de atender adecuadamente, ao alumnado diagnosticado con TDH
(detectado polos servizos sanitarios e educativos), aplicando o protocolo de actuación pertinente:
localización do alumno na aula, pautas de comportamento, tempo apropiado para a realización das
probas etc.
5. Ase mesmo, procederase de maneira adecuada cos alumnos de altas capacidades no caso de habelos.

2.16

Actividades Complementarias e extraescolares programadas polo departamento

Non se contemplan.

2.17

Plan para a docencia on-line ou semipresencial

Durante o período on-line ou semipresencial non sufrirán modificacións os contidos, nin as tarefas
propostas ao alumnado.
•
Na presentación de tarefas, poderá pedirse ao alumnado a súa defensa nunha reunión online, pola plataforma Webex, cando o profesor o estime oportuno para garantir a autoría da mesma
•
Poderánse realizar exames, de xeito extraordinario mediante medios dixitais, cando
situación o requira, pero preferentemente os exames realizaránse de xeito presencial.

a

•
Os exames realizados de xeito non presencial realizaránse de forma que permitan garantir a
axeitada adquisición de coñecementos na materia, poderá variarse a estrutura do exame,
substituíndo as cuestións teóricas por cuestións críticas e/ou por cuestións breves con limitación do
tempo de resposta.
•
A xuízo do profesor da materia, poderá substituirse o exame pola realización de tarefas
concretas propostas ao alumnado en situación de confinamento.
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3.

INICIACIÓN Á ACTIVIDADE EMPRENDEDORA. 4º ESO

3.1

Introdución e contextualización

A materia de Iniciación á Actividade emprendedora está regulada no DECRETO 86/2015, do 25 de
xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na
Comunidade Autónoma de Galicia.
O espírito emprendedor é un concepto que abrangue valores persoais tales como a creatividade, a
disposición positiva para a innovación e o cambio, a confianza en si mesmo/a, a motivación de logro, o
liderado, a aceptación do fracaso como fonte de experiencia, e as actitudes de cooperación e de traballo
en equipo. Todas as persoas terán que emprender na súa vida persoal e laboral, terán que innovar e
procurar novas respostas, no mundo globalizado e cambiante ao que se enfrontan, aínda que non todas
logran levar a cabo un proxecto empresarial propio.
Formar cidadáns e cidadás capaces de asumir riscos, ser innovadores/as, con posibilidade de negociación
e pensamento estratéxico, e con capacidade para o emprendemento constitúe o reto desta materia.
Inclúe aspectos teóricos e prácticos orientados a preparar o alumnado para unha cidadanía responsable e
para a vida profesional; axuda ao coñecemento das actividades e das necesidades das persoas
emprendedoras, persegue que poidan responsabilizarse da súa propia carreira e do seu camiño persoal
de formación, e da toma das decisións clave na súa vida, ademais da posibilidade de crear un negocio
propio ou actuar como innovadores/as no traballo dentro dunha organización.
A estrutura desta materia consta de tres grandes bloques: o primeiro, titulado "Autonomía persoal,
liderado e innovación", está centrado na descrición das calidades e as destrezas persoais asociadas á
iniciativa emprendedora, no repaso das decisións sobre o itinerario vital e a actuación como futuro/a
traballador/a; no segundo bloque, "Proxecto de empresa", repásanse as principais áreas e funcións da
empresa co obxecto de pór en marcha o proxecto empresarial xurdido da idea de negocio xerado
previamente; e para finalizar, un bloque que baixo o título de "Finanzas" analiza as alternativas con que
conta a empresa para elixir a súa forma xurídica, as fontes de financiamento do seu proxecto
empresarial,a necesidade de planificar as necesidades financeiras e as obrigas fiscais e prever a evolución
do negocio, garantindo a súa viabilidade.
Esta materia contribúe ao desenvolvemento, ademais, da competencia de sentido de iniciativa
emprendedora e espírito emprendedor, que incide na consecución do benestar económico e social da
comunidade, así como das competencias de comunicación lingüística e matemática, e das competencias
básicas en ciencia e tecnoloxía, dixital, sociais e cívicas, e a competencia de aprender a aprender.

3.2

Aprendizaxes imprescindibles non acadados no curso 20-21
Non se considera porque esta é unha materia de formación inicial. O alumnado comeza a súa
aprendizaxe na materia dende cero.

3.3

Procedementos previstos para desenvolver aprendizaxes non adquiridas
Atenderemos especialmente aos problemas lingüísticos que propoñan as materias do ámbito
lingüístico por ser as que especialmente poidan afectar ao rendemento na materia.
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3.4

Outos aspectos a considerar
Tentarase este curso establecer estratexías que melloren esa tasa de abandono incorporando
ao alumnado ás plataformas de traballo a distancia e semipresencial adaptando os materiais a
formatos mais accesibles

3.5

Contribución ao desenvolvemento das competencias clave

A materia de Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial incide
fundamentalmente nas competencias clave fomentando:
a) A competencia en comunicación lingüística (CLL), a través argumentacións, análises de
textos relevantes, definicións de termos, diálogos, exposicións orais e escritas, etc.
b) As competencias sociais e cívicas (CSC) vense fomentadas polo coñecemento histórico dos
problemas actuais e as respostas posibles a eles. Tamén co debate na aula e a argumentación
coherente sobre os diferentes problemas.
c) A materia fomenta a competencia de aprender a aprender (CAA) a través da proposta de
tarefas de reflexión e investigación.
d) A competencia dixital (CD) desenvólvese ensinando as claves para a busca de información
relevante así como a súa presentación en formatos dixitais e a intervención en Redes Sociais.
e) A competencia de sentido de iniciativa e espíritu emprendedor (CSIEE) a través de
contidos e destrezas relacionadas co mundo do traballo, a educación económica, a financieira
e a organización empresarial.
f) A competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT) a través de
procesos de razonamento que lle leven á solución de problemas da vida cotidiá, a lectura e
interpretación de gráficos e a resolución de problemas baseados na aplicación de expresións
matemáticas.

3.6

Concreción dos obxectivos por curso

g) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto
aos demais, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e grupos,
exercitarse no diálogo afianzando os dereitos humanos e a igualdade no mundo laboral entre
mulleres e homes.
h) Desenvolver e consolidar hábitos de traballo en equipo como condición necesaria para
unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.
i) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre
eles.
j)
Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para, con sentido
crítico, adquirir novos coñecementos. Adquirir unha preparación básica no campo das
tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación.
k)
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.
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3.7

Concreción para cada estándar de aprendizaxe.
Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial. 4º de ESO

Obx Contidos
ectiv

Criterios de
avaliación

Estándares de

Competenci

Grao mínimo para

Instrumento

aprendizaxe

as clave

superar a área

s de

Indicador mínimo

avaliación/p

de logro

rocedement

os

os de
avaliación(
%)
Bloque 1. Autonomía persoal, liderado e innovación



a



b



e

B1.1.
Autonomía e
autocoñece
mento.
A
iniciativa
emprendedo
ra e
o/a
empresario/
a
na
sociedade.
B1.2.Interese
s, aptitudes e
motivacións
persoais para
a
carreira
profesional.



B1.1.



Describir as
calidades
persoais e as
destrezas
asociadas
á
iniciativa
emprendedor
a, analizando
os requisitos
de distintos
postos
de
traballo e
actividades
empresariais.



IAEEB1.1.1.



CSIEE

Identifica
as
calidades
persoais,
as
actitudes,
as
aspiracións e
a
formación
propias
das
persoas
con
iniciativa
emprendedora,
e describe a
actividade
dos/das
empresarios/a s
e o seu papel
na
eración de
traballo e
benestar social.



CAA

IAEEB1.1.2.



50% no
Exame
 Nivel
C


rúbrica
traballos
aplicacióm

CD

Investiga con  CAA
medios
CSIEE
telemáticos as
áreas
de
actividade
profesional do
seu contorno,
os
t
desenvolven e
os postos de
traballo
en

Exame
Traballos
na de aplicaci
ón ou
nos investig
de ación

5



0% no exame


ivel C na
rúbrica
nos
Traballos

Exame
Traballos
N de
aplicaci
ón
ou
investig
ación
de aplicacióm
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cada
unha,
razoando os
requisitos para
o desempeño
profesional en
cada
un
deles.ipos de
mpresa que
as

Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial. 4º de ESO
Contidos
i
v

Criterios
avaliación

de Estándares
aprendizaxe

o
s


a



b



e

B1.2. Tomar 
decisións
Itinerarios
formativos
e sobre
o
carreiras
itinerario vital
profesionais.
Proceso
de propio
procura
de comprenden
emprego
en do as
empresas
do posibilidades
sector.
de emprego, o
Autoempreg
autoemprego e
carreira
o. Proceso de a
profesional,
en
toma
de
relación
decisions sobre


B1.3.

o
itinerario
persoal.



de Competenci Grao mínimo para Instrumento
as clave
superar
a
área s
de
Indicador mínimo
avaliación/p
rocedement
de logro
os
de
avaliación(%)

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



CAA

 50%

no Exame



CSIEE

 Nivel

C
rúbrica
traballos
aplicacióm



na
nos
de

Instrume
n tos

Exame
Traballos de
aplicaci ón
ou investig
ación

coas
opción
do
habilidades
autoemprego e
persoais e as
a
alternativas de necesidade
de
formación
e formación
ao
aprendizaxe ao longo da vida.
longo da vida
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a



b



c



e

B1.3. Actuar  IAEEB1.3.1.
 CSC
como futuro/a Identifica as  CSIEE
Dereito
traballador/a
do
normas e as
responsable
traballo.
institucións
coñecendo
que
 B1.5.
osseus
interveñen
dereitos
e
Dereitos
e
nas relacións
deberes como entre
deberes
os/as
tal,
derivados da
traballadores/
valorando a
relación
as e
as
acción
laboral.
empresas, en
do Estado relación
co
 B1.6.
e
da funcionament
Contrato
de Seguridade
o
do
na
traballo
e Social
mercado
protección da de traballo.
negociación
persoa
colectiva
empregada
 B1.7.
,do
Seguridade
E
a
Social.
 IAEEB1.3.2.
 CSC
necesidade
Sistema
de de
Distingue
os  CSIEE
protección.
protección
dereitos e as CMCCT
Emprego
dos
riscos obrigas que se
e
laborais
derivandas
desemprego
relacións
.
.
laborais,
e
compróbaos en
 B1.8.
contratos
de
Protección
traballo
e
do/da
documentos de
traballador/a
negociación
e beneficios
colectiva.
sociais.
 IAEEB1.3.3.
 CCL
B1.9. Riscos
Describe
as  CSC
laborais.
bases do sistema CSIEE
Normas.
da
Seguridade
Planificación
Social e
as
da protección
obrigas dos/das
na empresa


B1.4.



 50%

no Exame

 Nivel

C
rúbrica
traballos
aplicacióm

 50%

na
nos
de

no Exame

Nivel C na rúbrica
nos traballos de
aplicacióm

 50%

no Exame

 Nivel

C

na

 rúbrica nos
 traballos

aplicacióm

.

de

Exame
Traballos
De
aplicación
ou
investigació
n

Exame
Traballos
De
aplicación
ou
investigaci
ón
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Obx Contidos

Criterios de

ectiv

avaliación

Estándares de

Competenci

aprendizaxe

as clave

Grao mínimo para Instrumento

os

superar a área

s de

Indicador mínimo

avaliación/p

de logro

rocedement
os de
avaliación(
%)

desenvolven e
os postos de
traballo en cada
unha, razoando
os

requisitos

para

o

desempeño
profesional en
cada un deles.


a



b

Itinerarios

decisións



e

formativos e

sobre

carreiras

itinerario vital

carreira

rúbrica

profesionais.

propio

profesional

traballos

Proceso

de

comprenden

propia

aplicacióm

procura

de

do

relacionando as

ón

posibilidades do

investig



B1.3.



B1.2. Tomar



o

as

emprego en

posibilidades

empresas do

de emprego, o

IAEEB1.2.1.
Deseña

un

proxecto

de

coas calidades e

Autoempreg

e a carreira

as aspiracións

o. Proceso de

profesional,

persoais,

toma

en

de

CAA





CSIEE

Exame


50% no

Nivel

ámbito

autoemprego

sector.





Instrumen
tos

C

na Exame
nos Traballos
de

de
aplicaci
ou

ación

e

relación

decisións
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Obx Contidos

Criterios de

ectiv

avaliación

Estándares de

Competenci

aprendizaxe

as clave

Grao mínimo para Instrumento

os

superar a área

s de

Indicador mínimo

avaliación/p

de logro

rocedement
os de
avaliación(
%)

sobre

o

coas

valorando

a

itinerario

habilidades

opción

persoal.

persoais e as

autoemprego e

do

a

alternativas
de formación

necesidade de

e aprendizaxe

formación

ao longo da

longo da vida.

ao

vida.



a



b

Dereito



c



e





B1.4.



do

B1.3. Actuar

IAEEB1.3.1.

CSC





CSIEE

Exame

50% no



Identifica

traballo.

traballador/a

normas e as

B1.5.

responsable

institucións que

rúbrica

coñecendo os

interveñen nas

traballos

seus

relacións entre

aplicacióm

e

deberes
dereitos

derivados da
relación

e

deberes como
tal,

laboral.
valorando

B1.6.
Contrato

de

traballo

e

negociación

acción

a
do

as



como futuro/a

Dereitos







Nivel

Instrumen
tos

C

na Exame
nos Traballos
de

de
aplicaci

os/as

ón

traballadores/

investig

as

ación

e

as

ou

empresas, en
relación

co

Estado e da

funcionamento

Seguridade

do

mercado
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Obx Contidos

Criterios de

ectiv

avaliación

Estándares de

Competenci

aprendizaxe

as clave

Grao mínimo para Instrumento

os

superar a área

s de

Indicador mínimo

avaliación/p

de logro

rocedement
os de
avaliación(
%)



colectiva.

Social

B1.7.

protección da

Seguridade

persoa

Social.

empregada, e

Sistema

de



e

de traballo.


IAEEB1.3.2.
Distingue

a

necesidade de

desemprego

protección

.

dos

B1.8.

laborais.

os

dereitos e as

comprenden
do

protección.
Emprego

na



CSC





CSIEE

Exame



CMCCT



Nivel

obrigas que se

rúbrica

derivan

traballos

das

relacións



C

na Exame
nos Traballos
de

de
aplicaci

e

ón

compróbaos en

de traballo e

do/da

documentos de

traballador/a

negociación

e beneficios

colectiva.

ou

investig

contratos

Protección

Instrumen
tos

aplicacióm

laborais,

riscos

50% no

ación

sociais.


B1.9. Riscos



IAEEB1.3.3.



CCL



50% no

laborais.

Describe

as



CSC

Exame

Normas.

bases

do



CSIEE



Planificación

sistema

da

da protección

Seguridade

na empresa.

Social

e

Nivel



tos
C

rúbrica
traballos

as

Instrumen

na Exame
nos Traballos
de

aplicacióm

obrigas dos/das

de
aplicaci
ón

ou

investig
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Obx Contidos
ectiv

Criterios de
avaliación

Estándares de

Competenci

aprendizaxe

as clave

Grao mínimo para Instrumento

os

superar a área

s de

Indicador mínimo

avaliación/p

de logro

rocedement
os de
avaliación(
%)

traballadores/

ación

as e dos/das
empresarios/a s
dentro
deste,

así

como

as

prestacións
mediante
procuras nas
web
institucionais,
valorando
súa

a

acción

protectora ante
as
continxencias
cubertas.


IAEEB1.3.4.



CSIEE



50% no

Identifica

as



CAA

Exame

situacións

de



CMCCT



risco

laboral

Nivel



Instrumen
tos

C

rúbrica

máis habituais

traballos

nos sectores

aplicacióm

na Exame
nos Traballos
de

de
aplicaci
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Obx Contidos

Criterios de

ectiv

avaliación

Estándares de

Competenci

aprendizaxe

as clave

Grao mínimo para Instrumento

os

superar a área

s de

Indicador mínimo

avaliación/p

de logro

rocedement
os de
avaliación(
%)

de

actividade

ón

ou

económica máis

investig

salientables no

ación

ámbito, e indica
os
métodos

de

prevención
legalmente
establecidos,
así

como as

técnicas

de

primeiros
auxilios
aplicables

en

caso

de

accidente

ou

dano.
Bloque 2. Proxecto de empresa


b



d

proxecto



e



B2.1. Idea de



B2.1. Crear un



IAEEB2.1.1.

proxecto

de

Determina

empresa.

empresa

na

oportunidade

Avaliación

aula e

de

dun

a

proxecto



CSIEE





CAA

Exame


50% no

Nivel
rúbrica



Instrumen
tos

C

na Exame
nos Traballos
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Obx

Contidos

Criterios de

ectiv

avaliación

Estándares de

Competenci

Grao mínimo para

Instrumento s

aprendizaxe

as clave

superar a área

de

Indicador mínimo

avaliación/p

de logro

rocedement

os

os de
avaliación(
%)
da

idea.

O

describir as

de

contorno e o

característica s

identificando as

papel social da

internas e a súa

características e

empresa.


relación

Elementos

e

estrutura

da

B2.3.

Plan

de empresa.


súa

parte

a

B2.4.
Planificación
na empresa.

de

de

aplicacióm

aplicaci
ón

ou

investig

na

ación

actividade que a

función

empresa

social,

empresa.


como

traballos

tomando

co contorno, así

B2.2.

empresa,

desenvolve.

identificando os
elementos que
constitúen
súa

a
rede



IAEEB2.1.2.
Identifica

as

características

CSIEE



CMCCT



CD



50% no



tos

Exame


Nivel

Instrumen

C

na Exame

loxística como

internas

provedores/a s,

externas

da

traballos

empresa

en

aplicacióm

sistemas de

proxecto,

así

ón

produción

como

os

investig

clientela,

e

e



rúbrica

comercializa

elementos que

ción,

constitúen

redes de

almacenaxe,

nos Traballos
de

de
aplicaci
ou

ación
o

contono
específico desta
(mercado,

42

Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial. 4º de ESO
Obx Contidos
ectiv

Criterios de
avaliación

Estándares de

Competenci

aprendizaxe

as clave

Grao mínimo para Instrumento

os

superar a área

s de

Indicador mínimo

avaliación/p

de logro

rocedement
os de
avaliación(
%)

etc.

provedores/as
,

clientela,

sistemas

de

produción e/ou
comercializaci
ón,
almacenaxe,
etc.).



IAEEB2.1.3.
Describe

a

relaciónda



CSIEE





CCL

Exame



CMCCT



50% no

Nivel



tos
C

empresa

rúbrica

proxectada co

traballos

seu sector, a

aplicacióm

súa

estrutura

Instrumen

na Exame
nos Traballos
de

de
aplicaci
ón

ou

organizativa e

nvestiga

as funcións de

ción

cada
departamento,
e identifica os
procedemento
s de traballo
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Obx Contidos
ectiv

Criterios de
avaliación

Estándares de

Competenci

aprendizaxe

as clave

Grao mínimo para Instrumento

os

superar a área

s de

Indicador mínimo

avaliación/p

de logro

rocedement
os de
avaliación(
%)

no
desenvolveme
nto

do

proceso
produtivo

ou

comercial.


IAEEB2.1.4.



CCL



Elabora



CSIEE

Exame

documentos



CMCCT



para

a

50% no

Nivel



Instrum
en tos

C

rúbrica

na Exame
nos Traballos

planificación

traballos

das

funcións

aplicacióm

da

empresa

ón

en

proxecto,

investig

de

de
aplicaci

tanto a longo

ou

ación

como a curto
prazo.


b



d

Información

Identificar



e

na empresa.

organizar

Información

información

nivel

contable.

das áreas da

aplicacións

traballos

Información

empresa

informáticas

aplicacióm



B2.5.



B2.2.

IAEEB2.2.1.



CD



e

Manexa como



CMCCT

Exame

a

usuario/ade



CAA





en

básico

50% no

Nivel



Instrum
en tos

C

rúbrica

na Exame
nos Traballos
de

de
aplicaci
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Obx Contidos
ectiv

Criterios de
avaliación

Estándares de

Competenci

aprendizaxe

as clave

Grao mínimo para Instrumento

os

superar a área

s de

Indicador mínimo

avaliación/p

de logro

rocedement
os de
avaliación(
%)

de recursos

proxecto

de

control

humanos.

aplicando os

seguimento de

investig

Documentos

métodos

clientela,

ación

comerciais de

corresponde

provedores/as e

cobramento

ntes

e pagamento.

tramitación

aplicando

Arquivo.

documental

técnicas básicas

á

e

ón

ou

outros,
as

de

empresarial.

contabilidade,
xestión
financeira

e

comercial

e

administración
de

persoal,

para

a

organización da
información da
empresa
proxectada.


IAEEB2.2.2.



CCL



Transmite



CSIEE

Exame

información



CD



entre as áreas



CMCCT

50% no

Nivel
rúbrica



Instrum
en tos

C

na Exame
nos Traballos
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Obx Contidos
ectiv

Criterios de
avaliación

Estándares de

Competenci

aprendizaxe

as clave

os

Grao mínimo para Instrumento
superar a área

s de

Indicador mínimo

avaliación/p

de logro

rocedement
os de
avaliación(
%)

e a clientela

traballos

da

empresa

aplicacióm

en

proxecto,

recoñecendo e
aplicando
técnicas

de

de
aplicaci
ón

ou

nvestiga
ción

de

comunicación e
negociación, e
aplicando o
tratamento
protocolario
axeitado
mediante
medios
telemáticos

e

presenciais.
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b



d

Actividades



e



B2.6.

IAEEB2.3.1.



CCL



Realizar

Crea materiais



CSIEE

Exame

na empresa.

actividades de

publicitarios

e



CD



Función

produción e

para a difusión



CMCCT

produción.

comercializa

dos

produtos

Función

ción

e/ou

servizos

comercial



de

B2.3.



propias

50% no

Nivel



tos
na Exame

C

rúbrica

nos Traballos

traballos

de

aplicacióm

obxecto do

e

Instrumen

de
aplicaci
ón

ou
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Criterios de

ectiv

avaliación

Estándares de

Competenci

aprendizaxe

as clave

os

Grao mínimo para Instrumento
superar a área

s de

Indicador mínimo

avaliación/p

de logro

rocedement
os de
avaliación(
%)



de

da

empresa

márketing.

proxectada,

elabora

un

B2.7.

aplicando

plan

de

Axudas

e

técnicas

apoio

á

comunicació n

creación
empresas.

de

de

proxecto,

investig
ación

comunicación
en internet e en
redes

e traballo en
equipo.

e

sociais,
aplicando os
principios do
márketing.
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IAEEB2.3.2.



CSIEE



Desenvolve



CMCCT

Exame

de



CD



produción e/ou



CAA

tarefas

50% no

Nivel



Instrumen
tos

C

rúbrica

comercializaci

traballos

ón

na

aplicacióm

empresa

en

na Exame
nos Traballos
de

de
aplicaci
ón

proxecto

ou

investig

segundo

os

plans

de

ación

control
prefixados:
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Obx Contidos
ectiv

Criterios de
avaliación

Estándares de

Competenci

aprendizaxe

as clave

os

Grao mínimo para Instrumento
superar a área

s de

Indicador mínimo

avaliación/p

de logro

rocedement
os de
avaliación(
%)

simulando
toma

a
de

decisións para
cumprir
prazos

os
e os

obxectivos
establecidos e
propondo
melloras,
mediante

o

traballo

en

equipo.
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IAEEB2.3.3.



CD

Compila datos



CMCCT

sobre

os



CSIEE

apoios

á

creación



50% no



tos

Exame


Nivel

C

rúbrica

de

traballos

empresas tanto

Instrumen

na Exame
nos Traballos
de

aplicacióm

do

de
aplicaci
ón

ou

contorno

investig

próximo como

ación

do

territorial,

estatal

ou
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Obx Contidos
ectiv

Criterios de
avaliación

Estándares de

Competenci

aprendizaxe

as clave

os

Grao mínimo para Instrumento
superar a área

s de

Indicador mínimo

avaliación/p

de logro

rocedement
os de
avaliación(
%)

europeo,
selecciona

e
as

posibilidades
que

se

axusten

ao

proxecto

de

empresa
formulado.
Bloque 3. Finanzas
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b



d

empresa



e

segundo



B3.1. Tipos de



B3.1.



Describir

as

IAEEB3.1.1.
Distingue

as



CSIEE





CMCCT

Exame

50% no



formas

xurídicas das

xurídicas

xurídica.

empresas en

empresas

e

traballos

B3.2.

relación coas

indica

as

aplicacióm

Elección da

responsabilid

esixencias

de

forma

ades

capital

xurídica.

dos/das

responsabilida

B3.3.

seus/súas

des propias de
cada tipo.

a

forma

legais

Trámites

de

propietarios/

posta

en

a

marcha

xestores/as,

e





das

C

rúbrica

na Exame
nos Traballos
de

de
aplicaci
ón

e

ou

investig
ación

IAEEB3.1.2.
Identifica

Nivel

Instrum
en tos

formas

súa





e



CD





CMCCT

Exame

50% no



Instrum
en tos
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Criterios de
avaliación

Estándares de

Competenci

aprendizaxe

as clave

Grao mínimo para Instrumento
superar a área

s de

Indicador mínimo

avaliación/p

de logro

rocedement
os de
avaliación(
%)
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como

enumera

as

así

empresa.

coas

administración

rúbrica

esixencias de

s

traballos

capital.

implicadas

na

posta

en

ón

marcha

de

investig



CSIEE

na Exame

dunha



públicas

empresas,
compila

Nivel

C

nos Traballos
de

de

aplicacióm

aplicaci

e

ou

ación

por

vía telemática
os

principais

documentos
necesarios para
a posta en
funcionamento
.


IAEEB3.1.3.
Valora

as

tarefas

de



CSC





CMCCT

Exame


50% no

Nivel

apoio, rexistro,

rúbrica

control

traballos

e

fiscalización
que



Instrum
en tos

C

na Exame
nos Traballos
de

aplicacióm

realizan

de
aplicaci
ón

ou
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Obx Contidos
ectiv
os

Criterios de
avaliación

Estándares de

Competenci

aprendizaxe

as clave

Grao mínimo para

Instrumento

superar a área

s de

Indicador mínimo

avaliación/p

de logro

rocedement
os de
avaliación(
%)
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as autoridades

investig

no proceso de

ación

creación

de

empresas,

e

describe

os

trámites que se
deben realizar.



IAEEB3.1.4.



CAA



Selecciona a



CSIEE

Exame

forma xurídica



CMCCT



50% no

Nivel



Instrum
en tos

C

máis axeitada

rúbrica

en cada caso

traballos

segundo a

aplicacióm

na Exame
nos Traballos
de

de
aplicaci

actividade que

ón

se

investig

vaia

desenvolver, o

ou

ación

número de
emprendedore
s/as,

o

alcance da
responsabilida
de que se vaia
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Obx Contidos
ectiv
os

Criterios de
avaliación

Estándares de

Competenci

aprendizaxe

as clave

Grao mínimo para Instrumento
superar a área

s de

Indicador mínimo

avaliación/p

de logro

rocedement
os de
avaliación(
%)
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asumir,

a

complexidade
organizativa, a
dispoñibilidad e
financeira e a
fiscalidade.


b



d

de

Identificar as

Determina



e

financiament

fontes

investimentos

o

financiament

necesarios para

rúbrica

empresas:

o

a posta en

traballos

externas

empresas

(bancos,

propias



B3.4. Fontes



das

axudas

e

B3.2.



de

das

forma

empresa,

e

distingue

as

as

crowdfundin

externas

e

partidas

g) e internas

internas,

e

relacionadas

(accionistas,

valorar

investidores/

máis axeitadas

as

para

cada

tipo

e

aplicación
de

e

e





CMCCT

Exame



CD



50% no

Nivel



Instrum
en tos

C

na Exame
nos Traballos
de

de
aplicaci

aplicacióm

ón ou

incluíndo

,

CSIEE

dunha

xurídica,

subvencións

os



marcha
de

cada

IAEEB3.2.1.



investigac
ión

principais

as

nun

balance

de situación.


IAEEB3.2.2.



CMCCT



Caracteriza de



CD

Exame

xeito



CSIEE



básico

50% no

Nivel



Instrum
en tos

C

na Exame
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Obx Contidos
ectiv

Criterios de
avaliación

Estándares de

Competenci

aprendizaxe

as clave

Grao mínimo para Instrumento

os

superar a área

s de

Indicador mínimo

avaliación/p

de logro

rocedement
os de
avaliación(
%)



beneficios).

momento no

as posibilidades

rúbrica

B3.5.

ciclo de vida

de

traballos

Produtos

da empresa.

financiamento

aplicacióm

financeiros e

das empresas,

bancarios

diferenciando o

para

financiamento

pequenas e

externo

medianas

interno,

empresas

curto

e

(PME):

longo

prazo,

comparació

así

n.

custo de cada

e

de

de
aplicaci
ón ou


investigac
ión

o
a
a

como

unha

nos Traballos

e

o

as

implicacións na
marcha da
empresa.



b



d

Planificación

Recoñecer a

Presenta



e

financeira das

necesidade de

estudo



B3.6.



B3.3.

empresas.
o



IAEEB3.3.1.

planificar

viabilidade

negocio

económico-



CD



un



CSIEE

Exame

de



CAA





CMCCT

50% no

Nivel
rúbrica
traballos



Instrumen
tos

C

na Exame
nos Traballos
de

de
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Obx Contidos

Criterios de

ectiv

avaliación

Estándares de

Competenci

aprendizaxe

as clave

os

Grao mínimo para Instrumento
superar a área

s de

Indicador mínimo

avaliación/p

de logro

rocedement
os de
avaliación(
%)

Estudo



de

das empresas

financeiro

viabilidade

ligándoa

á

medio

económico-

previsión

da

financeira.

a

aplicacióm

aplicaci

prazo

do

proxecto

evolución do

de

empresa,

Proxección da

sector e da

aplicando

actividade.

economía

condicións reais

Instrumento s

nacional, así

de análise.

como

Razóns

planificación

básicas.

financeira

B3.7.

fiscal.

ón ou


investigac
ión

de

da

produtos
financeiros

e

analizados

e

previsións

de

Impostos que

vendas,

afectan as

segundo

un

empresas.

estudo

do

Calendario

ámbito

fiscal.

mediante unha
aplicación
informática tipo
folla

de

cálculo,
manexando
razóns
financeiras
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Obx Contidos
ectiv

Criterios de
avaliación

Estándares de

Competenci

aprendizaxe

as clave

Grao mínimo para Instrumento

os

superar a área

s de

Indicador mínimo

avaliación/p

de logro

rocedement
os de
avaliación(
%)

básicas.


IAEEB3.3.2.



CAA



Analiza



CSIEE

Exame

produtos



CMCCT



financeiros



CD

os

Nivel



C

traballos

de

na Exame
nos Traballos
de

de
aplicaci

aplicacióm
as

ón ou

entidades



financeiras do
ámbito
cada

Instrumen
tos

rúbrica

máis axeitados

entre

50% no

investigac
ión

para
tipo de

empresa,
valorando

o

custo e o risco
de cada un, e
selecciona os
máis

acaído

para
proxecto

o
de

empresa.


IAEEB3.3.3.
Identifica

as



CMCCT





CD

Exame

50% no



Instrumen
tos
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Obx Contidos
ectiv

Criterios de
avaliación

Estándares de

Competenci

aprendizaxe

as clave

Grao mínimo para Instrumento

os

superar a área

s de

Indicador mínimo

avaliación/p

de logro

rocedement
os de
avaliación(
%)

obrigas fiscais



CSIEE



Nivel

C

das empresas

rúbrica

segundo a súa

traballos

actividade e a

aplicacióm

súa

na Exame
nos Traballos
de

aplicació
investiga

forma

n

xurídica, sinala
o
funcionamento
básico do IAE,
IVE, IRPF e
IS, e indica as
principais
diferenzas
entre eles.


IAEE 

CSC





CAA

Exame

B3.3.4.
Valora
achega

a



que

supón a carga

á

riqueza nacional e

3.8

Nivel



Instrumen
tos

C

rúbrica
traballos

impositiva das
empresas

50% no

aplicacióm

na Exame
nos Traballos
de

de
aplicaci
ón

ou

ao sostemento das

investig

cargas do Estado.

ación

Relación entre unidades didácticas e currículo
Temporalización
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1ºTrimestre: Unidade 1 “O itinerario formativo profesional”, Unidade 2 “ As relacións laborais”,
Unidade 3 “A iniciativa emprendedora” (Bloque 1).
2º Trimestre: Unidade 4” O proxecto emprendedor”, Unidade 5 “O emprendemento e o mercado”,
(Bloque 2) .Unidade 6 “A constitución da empresa”.( Bloque 3).
3ºTrimestre: Unidade 7” As fontes de financiación”, Unidade 8 “ Os impostos” (Bloque 3).

3.9

Grao mínimo de conseuión de estándares e procedementos de avaliación
Aparecen referidos nas correspondentes unidades didácticas.

3.10 Consideracións metodolóxicas que requira a materia
Preténdese que o alumno sexa capaz de introducirse no mundo empresarial a través de distintas
actividades de achega ao mesmo. Por elo o papel do profesor será o de mediador entre a realidade do
alumno e a realidade empresarial.
Os principios básicos empregados para levar adiante o proceso de ensinanza-aprendizaxe serán entre
outros:
 Fomentar a capacidade para a toma de decisións, as habilidades comunicativas e a autonomía do
alumnado. A través do traballo en equipo, as simulacións e as dinámicas de grupo,
 Propiciar a adquisición por parte do alumnado de habilidades sociais básicas para a súa futura
inserción no mundo laboral, sexa coma empresario ou coma traballador por conta allea.
 Facilitar a asimilación dos novos conceptos dende un enfoque globalizado, que permita integrar o
desenvolvemento do espírito emprendedor con outras áreas de coñecemento.
 Estimular a autoconfianza, a motivacion polo logro, a iniciativa personal e a capacidade para
comprender e asumir riscos aceptables como paso ineludible para a consecución de obxectivos
emprendedores.
 Integrar as tecnoloxías da informacion e da comunicación como ferramenta do proceso
de ensinanza-aprendizaxe, a través da utilización de materiais multimedia e
ferramentas interactivas e o uso de internet como medio de comunicación.
 Propiciar situacións de aprendizaxe motivadoras e funcionais que teñan sentido e
significado, e onde o alumnado actualice os seus coñecementos, favorecendo así a súa
independencia.
 Organizar os contidos de forma ordenada e lóxica, para que o alumnado poida establecer relación.
 Tratar de forma globalizada e integrada os distintos contidos.
 Integrar a teoría e a práctica.
 Fomentar un clima de cooperación nos traballos que favoreza a relativización dos puntos
de vista, o incremento das aspiracións e do rendemento académico, o proceso de
socialización, etc.
Con respecto ás actividades plantexadas, o proceso de ensinanza e aprendizaxe, desenvolverase do
seguinte modo:


Actividades introdutorias: Cada paso a realizar no proxecto empresarial irá precedido
dunhas primeiras actividades que conecten ao alumno coa realidade coñecida e esperten a
súa curiosidade. Estas actividades serán: preguntas ao grupo sobre as súas creenzas sobre
situacións do mercado, debates, lectura de artigos, valoracións e xuízos sobre problemas
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actuais, así coma pequenas exposicións e esquemas básicos do que se vai a tratar.
Actividades de desenvolvemento: Na materia que nos ocupa, predominarán as actividades
de tipo práctico, de resolución de problemas que permitan asentar os conceptos que se
empregarán nas fases de realización do proxecto, coma por exemplo: exercicios de
clasificación dos distintos tipos de empresas.
Ademais tamén se realizarán mapas conceptuais esquemas resumo que serán instrumentos
útiles para a autocomprobación do alumnado e do profesorado dos coñecementos
adquiridos e a súa capacidade de aplicación.



Actividades de simulación: Este tipo de actividades serán as máis relevantes dada a
natureza do materia. Realizaranse despois das actividades de desenvolvemento, unha
vez se teñan comprendidos os diferentes contidos traballados e co obxectivo de aplicar
o aprendodo á realidade a través da realización do proxecto empresarial.

En todo momento se intentará que sexa unha clase participativa, na que a actuación dos
alumnos/as sexa a parte máis importante. Fomentarase o traballo en equipo, con
agrupacións voluntarias ou aleatorias dependendo da actividade.
En definitiva trátase de que o/a alumno/a, gracias á reflexión persoal, sexa capaz de
recoñecer as súas propias capacidades, fomente as súas habilidades emprendedoras e poda
desenvolver distintas ideas empresariais que se plasmarán no proxecto empresarial.

3.11 Materiais e recursos didácticos que se vaian utilizar
 Material aportado polo profesor: guía para a elaboración do plan de empresa, fichas, esquemas,
etc.
 Libro do alumno: “INICIACIÓN Á ACTIVIDADE EMPRENDEDORA E EMPRESARIAL” 4ºESO, Editorial
Santillana.
 Aula virtual do centro.
 Publicacións do Instituto Galego de Estatística: Galicia en cifras.
 Guías de Actividade Empresarial do BIC Galicia- IGAPE
 Informes do INEM.
 Artículos de prensa periódica.
 Revistas especializadas.
 Materiais audiovisuais: vídeos, etc.
 Utilización de medios ofimáticos (follas de cálculo, procesadores de texto, gráficos, etc.)
 Aplicacións informáticas: A creación de empresas. CD-ROM. IGAPE. BIC GALICIA.
 Recursos web;
 www.eea.eu.int Páxina da Axencia Europea de Ambiente.
 www.camerdata.es Páxinas webs das Cámaras de Comercio.
 www.rmc.es Páxina do Rexistro Mercantil.
 www.aeat.es Páxina da Axencia Tributaria.
 www.circe.es Páxina da Dirección Xeral de Política de Peme. Constitución de sociedades
en Internet.
 www.cis.es Páxina do Centro de Investigacións Sociolóxicas. Contén diversas enquisas,
algunhas das cales teñen que ver coa motivación dos consumidores.
 www.cocacola.es Exemplo de páxina dunha empresa relevante no seu sector.
 www.zara.es Exemplo de páxina dunha empresa relevante no seu sector.
 www.ico.es Páxina do Instituto Nacional de Crédito.
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www.ipyme.org Dirección Xeral de Política de Peme. Base de datos sobre axudas e
subvencións.
www.seg-social.es Páxina da Seguridade Social.
www.inem.es Servicio Público de Emprego Estatal. Tipos de contratos de traballo,
Estatuto dos Traballadores, etc.
www.mtas.es/mujer Páxina do Instituto da Muller. Iniciativas para promover o emprego
da muller.
www.pntic.mec.es Páxina do Programa de Novas Tecnoloxías do Ministerio de Educación.
www.laboris.net Páxina web de búsqueda de emprego.
www.creaciondempresas.com Páxina de Improdex Desarrollo Empresarial S.L., que facilita
información sobre a creación de empresas.
www.constituciondesociedades.com Trámites on-line para constituir sociedades.
www.emprendedorXXI.es Páxina de La Caixa. O portal do emprendedor innovador.
www.aprendeaemprender.com Páxina elaborada pola Xunta de Castela e León adicada a
emprendedores.

3.12 Criterios

sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado.

3.12.1 criterios de avaliación
Os criterios que se establecen a continuación están orientados a comprobar o grao de
consecución, por parte do alumnado, dos contidos e estándares de aprendizaxe prescritos no
currículo.
1. B1.1. Describir as calidades persoais e as destrezas asociadas á iniciativa emprendedora
analizando os requisitos de distintos postos de traballo e actividades empresariais.
2. B1.2. Tomar decisións sobre o itinerario vital propio comprendendo as posibilidades de
emprego, o autoemprego e a carreira profesional, en relación coas habilidades persoais e as
alternativas de formación e aprendizaxe ao longo da vida.
3. B1.3. Actuar como futuro/a traballador/a responsable coñecendo os seus dereitos e deberes
como tal, valorando a acción do Estado e da Seguridade Social na protección da persoa
empregada, e comprendendo a necesidade de protección dos riscos laborais.
4. B2.1. Crear un proxecto de empresa na aula e describir as características internas e a súa
relación co contorno, así como a súa función social, identificando os elementos que constitúen
a súa rede loxística como provedores/as, clientela, sistemas de produción e comercialización,
redes de almacenaxe, etc.
5. B2.2. Identificar e organizar a información das áreas da empresa en proxecto aplicando os
métodos correspondentes á tramitación documental empresarial.
6. B2.3. Realizar actividades de produción e comercialización propias da empresa proxectada,
aplicando técnicas de comunicación e traballo en equipo.
7. B3.1. Describir as formas xurídicas das empresas en relación coas responsabilidades legais
dos/das seus/súas propietarios/a e xestores/as, así como coas esixencias de capital.
8. B3.2. Identificar as fontes de financiamento das empresas propias de cada forma xurídica,
incluíndo as externas e internas, e valorar as máis axeitadas para cada tipo e momento no ciclo
de vida da empresa.
9. B3.3. Recoñecer a necesidade de planificar o negocio das empresas ligándoa á previsión da
evolución do sector e da economía nacional, así como da planificación financeira e fiscal.
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3.12.2 criterios de promoción:
A proposta de valoración numérica dos resultados da avaliación establecerase segundo
as pautas seguintes:
A corrección das probas escritas sobre os contidos con arreglo aos estándares de
aprendizaxe e o instrumento de avaliación correspondente, suporán o 50 % da
cualificación global (ata 4 puntos). Como mínimo realizarase unha proba ou exame
trimestral.
2.
As tarefas de aplicación de coñecementos e simulación con arreglo aos
estándares de aprendizaxe marcados (traballos en grupo, proxectos de
investigación, análise de documentos audiovisuais, creación de plans de empresa,
exposicións, etc. poderá sumar ata un 50% na cualificación.
1.

A comprobación da consecución dos diferentes estándares de avaliación
realizarase mediante dous procedementos de avaliación: TRABALLOS
PROPOSTOS E EXAME

Procedemento

Mínimo

Ponderación

Instrumento

Exame

5 puntos sobre 10

50%

EXAME

Traballos propostos na aula

Nivel C na rúbrica de

50%

RÚBRICA

virtual

avaliación da avaliación

A Media dos traballos para a obtención da cualificación en cada avaliación establecerase a
partir das cualificación dos diferentes procedementos SEN REDONDEO.
Para alcanzar o nivel de suficiencia (5 puntos) nunha avaliación cómpre acadar polo menos o
nivel de suficiencia (metade da puntuación) correspondente Á PUNTUACIÓN MÍNIMA
REQUIRIDA. De non obterse o nivel de suficiencia neste apartado a cualificación máxima que se
poderá obter será de 4 puntos.
Cando se produza unha avaliación negativa as actividades de recuperación consistirán en:
Na realización dun exame de recuperación que permita demostrar que se ten acadado o
nivel prescrito. Este exame terá a mesma forma e contidos que o exame proposto para
as avaliación extraordinarias
***A falta de asistencia aos exames non é recuperable, salvo en caso de xustificación
documental médica (en caso de enfermidade) ou de institución oficial (no caso de non
asistencia por requerimento para exames ou por causa personal ineludible). A recuperación dos
exames aos que se faltou por causa xustificada farase antes da avaliación, de ser posible, ou
posteriormente e fárase contar a avaliación no caderno do profesor.
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Non se contempla a recuperación dos traballos de aplicación ou de aula fora de prazo posto
que estes poderán entregarse a través da aula ou do blog do alumno, mesmo fora do período
escolar.
Para superar a materia deberá obterse cando menos a cualificación de 5 puntos no cálculo da media
das 3 avaliacións, calculada a partir das cualificacións SEN REDONDEO obtidas en cada avaliación ou
nos exames de recuperación correspondentes. Á Media final das tres avaliacións aplicarase
REDONDEO o número enteiro máis próximo, cara abaixo se o primeiro decimal está comprendido
entre 0 e 4, e cara arriba se o primeiro decimal é 5 ou mais. Sendo un 4,5, un 5.

MODELO DE EXAME FINAL:
1.
Explica gráficamente os pasos para crear e poñer en marcha unha empresa (ou contido do
plan de empresa). Para elo, parte dende a idea e a súa descrición e debuxa un diagrama cos
apartados principais. (2,5p)
2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.
Enumera e explica os trámites de constitución para poñer en marcha un proxecto empresarial.
(1,5p)
7.
Xoán quere pedir a prestación por desemprego. Sabendo que traballou un total de 6 anos, a
cantos días de prestación ten dereito? (0,5 p)
8.

Marca as opcións correctas: (3,5p)
Cal das profesións seguintes non é do sector de servizos sociais?:
a)

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

Á hora de realizar un autoanálisis, o coñecemento das actitudes e habilidades persoais é parte
de o: a) Perfil persoal e profesional.
b)

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

O obxecto dun contrato de traballo é:
a) Que debe asinarse sen engano nin fraude algún. b) Que se asina para realizar unha
actividade legal e posible. c) Que se cede o traballo a cambio dunha retribución
Emprender é:
a) Crear unha empresa. b) Levar á acción unha idea. c) Dirixir unha empresa.
A relación entre emprendemento e sociedade é:
a) Que a idea é útil, xerando valor para a sociedade. b) Que a idea dá beneficios económicos.
c) Que a idea materialízase nunha empresa, ofrecendo produtos e/ou servizos
As tendencias sociais son unha fonte de xeración de ideas que teñen que ver con:
a) A creatividade. b) A innovación. c) Os hábitos e os comportamentos das persoas.
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A cota de mercado permítenos coñecer:
a) Os hábitos de compra do consumidor b) O tipo de competencia ao que nos enfrontamos. c)
A dimensión do mercado no que nos atopamos
A fase do ciclo de vida do produto na que este quédase obsoleto é:
a)

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

Unha cooperativa ten:
a) Personalidade física. b) Personalidade xurídica. c) Personalidade cooperativa.
O empresario individual:
a) Tributa en función do volume de vendas, podéndose ver prexudicado si ten grandes
beneficios. b) Ten que inscribir a empresa no Rexistro Mercantil. c) Necesita un mínimo de
3.000 euros como capital social.
Nunha sociedade limitada:
a) Tes un mínimo de capital social, que ascende a 60.000 euros. b) Tes responsabilidade
limitada. c) Tes responsabilidade ilimitada.
Alugar un equipo durante un tempo pagando unha cota a cambio de poder utilizalo é:
a) Un préstamo. b) Un leasing. c) Un renting.
Teresa fai unha imposición a prazo fixo de 5.000 euros. Se o tipo de interese aplicable é do
10%, o primeiro ano pagará de intereses:
a) 1.000 euros. b) 1.500 euros. c) 500 euros.
En xeral, o financiamento dun emprendedor lograda mediante a achega dunha persoa que
confía no seu proxecto coñécese como:
a) Crowdfunding. b) Playfunding. c) Business angel.
3.12.3. Instrumentos de Avaliación
o
o

Exames relativos aos contidos de cada avaliación
Rubrica para a correción das actividades de simulación e actividades
complementarias.
Criterios

Segue as instrucións da
profesora

A

C

D

0p

Moitas veces
precisa aclaracións
0,4 p

Algunha vez precisa Sempre
aclaracións
0,7p
1p

Nunca

Algunhas veces

Case sempre

Sempre

0p

0,4p

0,7p

1p

Colabora e axuda no seu
grupo e contribúe a crear un
bo ambiente de traballo

Nunca

Algunhas veces

Case sempre

Sempre

0p

0,4p

0,7p

1p

Traballa de forma eficiente e
cumpre as datas de entrega

Nunca

Algunhas veces

Case Sempre

Sempre

0p

0,4p

0,7p

1p

Nunca

Presenta algunhas
deficiencias
0,4p

Presenta algunhas
carencias
0,7p

Sempre

Mostra iniciativa para
resolver os problemas

O produto final e de calidade

Nunca

B

0p

1p

63

3.13 Organización das avaliacións da materia pendente.
Non existe alumnado nesta situación.

3.14 Concreción dos elementos transversais
Ao longo das unidades didácticas traballaranse os seguintes temas transversais a partir de todos os
materiais e recursos didácticos utilizados:
-O desenvolvemento sostible e o medio ambiente.
-As situacións de risco derivadas da inadecuada utilización das Tecnoloxías da Información e a
Comunicación.
-Desenvolvemento e afianzamento do espírito emprendedor, a adquisición de competencias para
a creación e desenvolvemento dos diversos modelos de empresas e ao fomento da igualdade de
oportunidades e do respecto ao emprendedor e ao empresario, así como á ética empresarial.
-O desenvolvemento de aptitudes como a creatividade, a autonomía, a iniciativa, o traballo en
equipo, a confianza nun mesmo e o sentido crítico.

3.15 Medidas de atención á diversidade
Dado o carácter transversal e globalizador da materia, será preciso comprobar o nivel de
dominio. Ao inicio farase unha proba inicial que servirá para valorar os conceptos
previos alén de ser un indicador da diversidade a tratar na aula. Os resultados desta
proba só se terán en conta a efectos de adecuar o nivel de partida do proceso de
ensino-aprendizaxe á realidade de cada grupo e, en consecuencia, non afectará ás
cualificacións dos alumnos/as.
En función dos resultados desta proba adaptaranse as actividades propostas
nas unidades didácticas e as tarefas finais propostas para cada avaliación.
Contémplanse un conxunto de medidas e accións deseñadas coa finalidade de adecuar a
resposta educativa ás diferentes características, potencialidades, ritmos e estilos de
aprendizaxe, motivacións e intereses e situacións sociais e culturais de todo o alumnado.
Concretamente, as medidas de reforzo para aqueles alumnos que non
respondan globalmente aos obxectivos programados serán:
 Facer un seguimento individualizado do alumno/a para detectar posibles carencias
que non lle permitan seguir as explicacións teóricas que se fan na clase.
 Realizar un maior número de exercicios naquelas partes da materia que ofrezan
maior dificultade.
 En relación ó traballo en grupo, estes estarán formados por alumnado o máis
heteroxéneo posible co fin de que entre eles/as se apoien e complementen nas
dificultades que podan xurdir. Ademais farase un seguimento constante do
desenvolvemento das actividades realizadas por cada alumno/a e naqueles casos que se
considere oportuno poderá variarse o tempo e orde dos contidos e criterios de
avaliación, aplicándoos de forma individualizada.
 Actividades de ampliación e reforzo: dado o obxectivo final de elaboración dun Proxecto
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Empresarial, as actividades de simulación plantexaranse tendo en conta os distintos
ritmos de aprendizaxe dos/as alumnos/as. Así, para aqueles alumnos con problemas na
adquisición de aprendizaxes esenciais, simplificaránselle as tarefas a desenvolver en cada
parte do Plan de Empresa, facilitándolle esquemas máis básicos que conteñan só os
puntos máis importantes do Proxecto.
 En canto aos alumnos que queren e teñen as capacidades de profundizar máis nos
coñecementos, facilitaráselle máis material e fontes de información para que
profundicen máis en cada apartado do Plan e proporanse exercicios de redacción de
informes a partir de visitas a empresas.

3.16 Actividades complementarias e extraescolares programadas polo departamento.
Non se contemplan.

3.17 Plan para a docencia on-line ou semipresencial
Durante o período on-line ou semipresencial non sufrirán modificacións os contidos, nin as
tarefas propostas ao alumnado.
•
Na presentación de tarefas, poderá pedirse ao alumnado a súa defensa nunha reunión online, pola plataforma Webex, cando o profesor o estime oportuno para garantir a autoría da
mesma
•
Poderánse realizar exames, de xeito extraordinario mediante medios dixitais, cando a
situación o requira, pero preferentemente os exames realizaránse de xeito presencial.
•
Os exames realizados de xeito non presencial realizaránse de forma que permitan garantir
a axeitada adquisición de coñecementos na materia, poderá variarse a estrutura do exame,
substituíndo as cuestións teóricas por cuestións críticas e/ou por cuestións breves con limitación
do tempo de resposta.
•
A xuízo do profesor da materia, poderá substituirse o exame pola realización de tarefas
concretas
propostas
ao
alumnado
en
situación
de
confinamento.

4.

Programación Economía 1º Bacharelato

4.1

Introducción

A seguinte PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA correspóndese co indicado no Real Decreto
1105/2014, do 26 de decembro, e co Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece
a ordenación e o currículo de Bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia
Economía de 1º Bacharelato, parte do estudo da escaseza e a necesidade de elección como
elementos determinantes da ciencia económica. Posteriormente abórdase o estudo de
cuestións clave utilizadas habitualmente en Economía e o mundo empresarial, en particular
como se organiza o mercado e o procedemento para a determinación dos prezos, os
significados de macromagnitudes (produción, renda, gasto, inflación, tipos de interese e
desemprego), o papel do diñeiro nunha economía moderna e a súa regulación a través da
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política monetaria, o funcionamento do comercio internacional e os mecanismos de
integración (especialmente o fenómeno da Unión Europea), as causas das crises económicas
e as principais políticas macroeconómicas para a súa resolución, a garantía do respecto ao
medioambiente e ao crecemento económico sustentable. A análise destas cuestións
permitirá ao alumnado o desenvolvemento da curiosidade intelectual, a capacidade analítica
e crítica de temas actuais (pobreza, educación, saúde, medio ambiente, distribución da renda
e desenvolvemento ético dos negocios.
Estrutúrase en sete bloques: no primeiro abórdase a o principal problema orixe da ciencia
económica, a economía e a escaseza, continuando coa organización da actividade económica
para estudar a estrutura dos sistemas económicos; nun segundo bloque ("A actividade
produtiva") descríbese a produción como principal actividade económica; no terceiro ("O
mercado e o sistema de prezos") repásase a principal institución na fixación de prezos e
asignación de recursos; o seguinte bloque ("A macroeconomía") céntrase na medición da
actividade económica e no estudo do mercado de traballo; no quinto ("Aspectos financeiros
da economía") faise un repaso da vertente financeira da actividade económica; o sexto ("O
contexto internacional da economía") aborda a análise do sector exterior e dos fenómenos
de integración económica e globalización; e, finalmente, no bloque titulado "Desequilibrios
económicos e o papel do Estado na económica", reflexiónase sobre o carácter cíclico da
actividade económica e o papel do Estado para mitigar e corrixir os desequilibrios xurdidos
do funcionamento económico.
A grande transcendencia social da economía queda reflectida na súa contribución ao
fomento da mellora na calidade de vida, ao progreso e ao benestar social. Os coñecementos
económicos teñen cada día mías valor, pola importancia de contar cunha cidadanía formada
e pola relevancia dunha boa administración dos recursos públicos

4.2

Aprendizaxes imprescindibles non acadados no curos 20-21
Non se considera porque esta é unha materia de formación inicial. O alumnado
comeza a súa aprendizaxe na materia dende cero.

4.3

Procedementos previstos para desenvolver aprendizaxes non adquiridas
Atenderemos especialmente aos problemas lingüísticos que propoñan as materias do
ámbito lingüístico por ser as que especialmente poidan afectar ao rendemento na
materia.

4.4

Outos aspectos a considerar
Tentarase este curso establecer estratexías que melloren esa tasa de abandono
incorporando ao alumnado ás plataformas de traballo a distancia e semipresencial
adaptando os materiais a formatos mais accesibles

4.5

ContrIbución ao desenvolvemnto das competencias clave

Competencia de comunicación lingüística

66

A etapa de Bacharelato require un rexistro lector de nivel conceptual alto, unha expresión
con claridade de ideas tanto en disertacións orais coma escritas e a expresión do
pensamento en diferentes rexistros e niveis.
A materia de Economía utiliza unha terminoloxía propia que permitirá ao alumnado
incorporar esta linguaxe e os seus termos para utilizalos nos momentos adecuados coa
suficiente propiedade. A comunicación dos resultados de investigacións e outros traballos
que realicen favorece o desenvolvemento desta competencia. As lecturas e debates que
se levarán a cabo nas unidades didácticas de la materia permitirán tamén a familiarización
e o uso da linguaxe económica..
A competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. En economía
utilizarase esta competencia para a análise da eficiencia técnica e económica; calcular,
analizar e interpretar graficamente os ingresos, custos e beneficios empresariais; calcular
e analizar graficamente as curvas de demanda e oferta, e calcular as elasticidades;
comprender a información gráfica e os datos de diferentes variables macroeconómicas;
interpretar e analizar datos e gráficos relacionados co mercado laboral; analizar datos de
inflación e desemprego a nivel nacional e autonómico.
A competencia dixital. aplicarase na selección de información con criterios de
rigorosidade e na expresión mediante esquemas, táboas e outros elementos para
sistematizar a información. O alumnado familiarizase cos diferentes códigos, formatos e
linguaxes nos que se presenta a información científica (datos estatísticos, representacións
gráficas, táboas). tratarase de mellorar a busca selectiva de información (oral, impresa,
audiovisual, dixital ou multimedia), o seu análise, ordenación, interpretación, para
proceder á síntese e á elaboración de pequenos informes, para ser expostos e debatidos
na aula.
A Competencia para aprender a aprender. O tempo de operar con modelos teóricos
tamén se fomenta a imaxinación, o análise, as dotes de observación da contorna, a
iniciativa, a creatividade e o espírito crítico, o que favorece un aprendizaxe autónomo. Se
expoñen os diferentes paradigmas existentes sobre temas económicos clave, como son a
inflación, o desemprego ou a intervención do estado na economía. O alumnado vai
construíndo o seu propio coñecemento e fundamentando as súas argumentacións a favor
ou en contra de cada un deles.
As competencias sociais e cívicas. Habilidade e capacidade para utilizar os coñecementos
e actitudes sobre a sociedade que permitan interpretar fenómenos e problemas sociais en
contextos cada vez máis diversificados) concrétase en Economía na análise das
formulacións e formas de abordar os principais sistemas económicos, a comparación de
diversos tipos de mercados, a análise crítica dos diferentes indicadores económicos como
instrumentos para medir a calidade de vida, o estudo das causas de inflación e as súas
repercusións económicas e sociais, o describir as implicacións e efectos da globalización
económica, o estudo das consecuencias do crecemento sobre o reparto da riqueza, o
estudo do contexto internacional e a desigual distribución da riqueza, e a abordaxe da
competencia cívica desde a comprensión das experiencias colectivas de organización e
funcionamento do pasado e presente das sociedades e a súa organización económica.
A competencia de sentido de iniciativa e espírito emprendedor (capacidade de
transformar as ideas en actos). Contribúe desde a materia de Economía coa inclusión da
necesidade de tomar decisións e elixir, analizar e interpretar obxectivos e funcións das
empresas, estudar a eficiencia técnica e económica de casos expostos, coñecemento de
custos da empresa, representación e interpretación gráfica, estudo de factores que
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determinan a oferta e a demanda, valoración da formación como elemento crave para a
obtención de emprego e mellora dos salarios, investigación e recoñecemento de ámbitos
de oportunidades e tendencias de emprego, valoración do papel do sistema financeiro
como canalizar do aforro ao investimento, descrición dos efectos dos tipos de interese en
Economía, análise de implicacións e efectos da globalización económica, e estudo das
consecuencias do crecemento económico sobre a repartición da riqueza.
A competencia en conciencia e expresións culturais. Contribúe poñendo en xogo
habilidades de pensamento diverxente e converxente, reelaborando ideas e sentimentos
propios e alleos; atopando fontes, formas e canles de comprensión e expresión.
Planificando, avaliando e axustando os procesos necesarios para alcanzar uns resultados,
xa sexa no ámbito persoal ou académico.

COMPETENCI
A

DESCRIPTOR



Competencia

en
comunicación
lingüística






Competencia
dixital





Competencia
para
aprender a
aprender

Comprender o sentido dos
textos escritos e orais.
Manter unha actitude
favorable á lectura.
Expresar oralmente, de
maneira ordenada e clara,
calquera tipo de información.
Utilizar o vocabulario
adecuado e técnico e as
normas ortográficas.
Respectar as normas de
comunicación en calquera
contexto: quenda de palabra,
escoita atenta ao interlocutor.
Empregar distintas fontes
para a procura de
información.
Comprender as mensaxes que
veñen dos medios de
comunicación.

- Avaliar a consecución de
obxectivos de aprendizaxe.
 Aplicar estratexias para a
mellora do pensamento
creativo, crítico,
interdependente.
 Identificar potencialidades
persoais como aprendiz.

DESEMPEÑO


Explica con coherencia os
temas expostos ao docente
ou aos seus compañeiros e
compañeiras.
 Busca información sobre os
temas propostos na
unidade e os expón ao
resto do grupo.
 Explica e debate en clase
ante o docente e os seus
compañeiros os temas
expostos nas actividades.









Utiliza diversas fontes de
información na realización
das actividades propostas:
Internet, a prensa escrita?.
Reflexiona criticamente
sobre as mensaxes
informativas recibidos por
diferentes fontes de
información.
Recoñece vos aspectos
aprendidos na unidade.
Reflexiona sobre ou seu
papel como aprendiz.
Identifica a autorreflexión
como un elemento de
aprendizaxe.
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Competenci
as sociais e
cívicas







Sentido de
iniciativa e
espírito
emprended
or








Competenci
a
matemática
e
competenci
as básicas
en ciencia e
tecnoloxía







Recoñecer riqueza na
diversidade de opinións e
ideas.
Mostrar iniciativa persoal
para iniciar ou promover
accións novas.
Xerar novas e diverxentes
posibilidades desde
coñecementos previos do
tema.
Atopar posibilidades na
contorna que outros non
aprecian.
Mostrar iniciativa persoal
para iniciar ou promover
accións novas.
Xerar novas e diverxentes
posibilidades desde
coñecementos previos do
tema.
Atopar posibilidades na
contorna que outros non
aprecian.



Recoñecer a importancia da
ciencia na nosa vida cotiá.
Aplicar métodos científicos
rigorosos para mellorar a
comprensión da realidade
circundante.
Realizar argumentacións en
calquera contexto con
esquemas lóxicomatemáticos.
Aplicar as estratexias de
resolución de problemas a
calquera situación
problemática.



Acepta as ideas e opinións
dos compañeiros e
compañeiras de forma
positiva.
 Crea a súa propia escala de
valores ao fío do aprendido
sobre as diferentes
posturas económicas.













Competencia  Mostrar respecto cara ao
patrimonio cultural mundial
en conciencia
nas súas distintas vertentes ,
e expresións
e cara ás persoas que
culturais.
contribuíron ao seu
desenvolvemento.



Desenvolve ideas a partir
das que se propoñen nas
actividades ou as que
achegan outros
compañeiros e
compañeiras.
Desenvolve ideas de novos
produtos e negocios a
partir de cuestións
expostas nos textos de
apoio.
Recoñece a importancia
das ciencias sociais e a súa
influencia na nosa vida
cotiá.
Utiliza o método dedutivo
para explicar situacións
económicas reais.
Utiliza argumentacións
lóxicas para explicar
diversos conceptos
económicos.
Resolve as actividades e
situacións hipotéticas
expostas na unidade.
Recoñece a importancia
das ciencias sociais e a súa
influencia na nosa vida
cotiá
Valora adecuadamente a
creatividade e a
orixinalidade.
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4.6

Obxectivos

4.6.1

Obxectivos de etapa BAC

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 co-responsabilidade 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.
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.
o) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e
impulsar condutas e hábitos saudables.
p) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria.
q) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa
conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado.
4.6.2 Obxectivos da materia
1. Identificar o ciclo da actividade económica. Distinguir sistemas económicos e formar un
xuízo persoal acerca das vantaxes e inconvenientes de cada un deles.
2. Manifestar interese por coñecer e interpretar con sentido crítico e solidario os grandes
problemas económicos actuais, en especial as desigualdades económicas e a sobre
explotación dos recursos naturais, así como os derivados da globalización da actividade
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económica.
3. Relacionar feitos económicos significativos co contexto social, político, histórico e cultural
en que tiveron lugar. Trasladar esta reflexión ás situacións cotiás. Formular xuízos persoais
acerca da conveniencia ou non da intervención da Administración pública na economía e
dos seus efectos.
4. Comprender o funcionamento do sistema de economía de mercado, sinalando as súas
vantaxes e inconvenientes, así como as interrelacións entre o sistema económico e os
fenómenos sociais.
5. Utilizar técnicas elementais de tratamento e representación de datos sobre a economía
galega, española, europea ou doutras zonas do mundo para coñecer e comprender os
trazos característicos da situación económica deses territorios e as perspectivas de futuro.
6. Formular xuízos persoais acerca de problemas económicos de actualidade. Comunicar
opinións argumentando con precisión e rigor a partir de conceptos e principios
económicos elementais. Aceptar a discrepancia e os puntos de vista distintos como vía de
enriquecemento persoal.
7. Interpretar as mensaxes, datos e informacións que aparecen nos medios de comunicación
e/ou internet sobre desaxustes económicos actuais e contrastar as medidas correctoras de
política económica que se propoñen. Formular xuízos persoais sobre estas e comprender
que as decisións implican, en ocasións, elixir entre obxectivos en parte contraditorios para
os diferentes axentes económicos.
8. Analizar e valorar criticamente as repercusións do crecemento económico sobre o medio
natural e a calidade de vida das persoas, así como o diferente grao de desenvolvemento
das distintas rexións e países. Reflexionar sobre a necesidade de conseguir un
desenvolvemento sustentable.
9. Abordar de xeito autónomo e razoado problemas económicos do medio, utilizando os
procedementos de indagación das ciencias sociais e diversas fontes e medios de
información, en especial as tecnoloxías da información e comunicación. Trasladar esta
reflexión ás situacións cotiás do medio.
10. Coñecer e comprender, dun xeito crítico, o uso e significado das principais magnitudes
macroeconómicas como indicadores da situación económica dun país.

71

4.7

Contido

Concreción para cada estándar de aprendizaxe. Relación coas competencias claves,
mínimos exixibles e ponderación

Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

C_clave

Grao Mínimo de consecución

Bloque 1. A escaseza. A necesidade de elixir.
B1.1.Escaseza, B1.1. Explicar o ECB1.1.1. Recoñece CAA
Argumenta a relatividade da escaseza.
elección e
problema da
a escaseza e a
,CMCCT
asignación de escaseza:
correspondente
Define o concepto de custe de
recursos.
recursos escasos necesidade de elixir
oportunidade
Custo de
e necesidades entre decisións
oportunidade ilimitadas.
alternativas, como
problema máis
B1.2.
determinante para
Mecanismos
afrontar en todo
de asignación
sistema económico.
de recursos.
ECB1.2.1. Analiza as CSC,
1. Identifica o tres interrogantes
respostas ás
CMCCT, económicos básicos que afronta a
B1.3. Análise B1.2. Observar preguntas clave
CD,
organización económica (que producir,
e
os problemas
sobre a organización CAA
como e para quen).
comparación económicos
dos principais
2.Explica os sistemas económicos como
dos diferentes dunha
sistemas
diferentes respostas aos interrogantes
sistemas
sociedade, así
económicos.
económicos básicos (que producir, como
económicos como analizar e
e para quen).
expresar unha ECB1.2.2. Relaciona,
3. Describe as características do sistema
B1.4.Economí valoración crítica para a súa
de economía de mercado.
a como
das formas de interpretación, os
ciencia:
resolución desde cambios máis
4. Identifica as limitacións do sistema de
actividade
o punto de vista recentes no
economía de mercado, formulando
económica e dos sistemas
escenario económico
hipótese sobre as súas causas.
sociedade
económicos.
mundial coas
3.Describe as características do sistema
circunstancias
de planificación centralizada.
B1.5.Principio
técnicas,
s na toma de
económicas, sociais
decisións
e políticas que os
Identifica o rol do estado nas economías
económicas.
explican, a partir de
mixtas a través das funcións concretas que
casos concretos de
ten asignadas neste sistema.
B1.6.Os
análise.
modelos
económicos.
ECB1.2.3. Compara
Economía
sistemas
positiva e
económicos,
Economía
utilizando exemplos
normativa.
actuais do ámbito
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Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

C_clave

Grao Mínimo de consecución

internacional.
B1.7.Informac
ión
económica:
interpretación
de datos e
gráficos

B1.3.
ECB1.3.1. Distingue CAA,
Comprender o as proposicións
CCL,
método
económicas positivas CMCCT,
científico que se das proposicións
CD
utiliza na área da económicas
economía, así
normativas.
como identificar
as fases da
ECB1.3.2. Interpreta
investigación
os modelos de
científica en
representación da
economía e os realidade
modelos
económica, e
económicos.
emprega os termos e
a metodoloxía
apropiados para
analizar problemas
económicos
concretos.

1. Representa, define e interpreta a
fronteira de posibilidades de
produción.
2. Calcula o custo de oportunidade e
relaciónao coa fronteira de
posibilidades de produción.

3. Identifica combinacións de produción
eficientes, ineficientes e imposibles ou
inalcanzables.
4. Establece a relación entre a tecnoloxía
dispoñible e as posibilidades de
produción dunha economía

Bloque 2. A actividade produtiva
B2.1.Proceso B2.1. Analizar as ECB2.1.1. Expresa
CAA,
1. Determina la importancia da
produtivo e características unha visión integral CCL,
educación (capital humano) e da
factores de
principais do
do funcionamento CSC
tecnoloxía (I+D+i)
produción.
proceso
do sistema produtivo
2. nos procesos produtivos nunha
produtivo.
partindo do estudo
economía.
da empresa e a súa
3. Distingue entre recursos naturais,
participación en
traballo e bens de capital.
sectores
4. Explica o concepto de renda como
económicos, así
remuneración pola utilización de
como a súa conexión
factores produtivos.
e interdependencia.
B2.2.División B2.2. Explicar as ECB2.2.1. Relaciona CSC,
1. Calcula a produtividade dos factores e
técnica do
razóns do
o proceso de división CMCCT,
a súa evolución temporal a través de
traballo,
proceso de
técnica do traballo CCL
exemplos numéricos.
produtividade división técnica coa
e
do traballo.
interdependencia
2. Establece a relación entre a mellora
interdepende
económica nun
da produtividade e o crecemento
ncia.
contexto global.
económico.
ECB2.2.2. Clasifica e
define os factores
produtivos, e
describe as relacións
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Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

C_clave

Grao Mínimo de consecución

entre produtividade,
eficiencia e
tecnoloxía.
B2.3.Globaliza
ción: 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.

CSIEE,
Identifica e analiza os factores da
ECB2.3.1. Analiza
CCL
contorna que afectan ás empresas máis
para explicar as
próximas.
repercusións da
actividade das
Valora as achegas das empresas da zona
empresas, tanto nun
no concello.
ámbito próximo
coma nun ámbito
internacional.
B2.4.Empresa: B2.4. Expresar os
CSIEE,
obxectivos e obxectivos e as ECB2.4.1. Distingue e CAA,
Recoñece as fases da cadea de valor das
funcións
funcións
interpreta os
CD,
empresas en xeral e as da zona en
principais das
obxectivos e as
CCL
particular.
empresas,
funcións das
utilizando
empresas.
Describe os aspectos nos que a empresa é
referencias reais
de riqueza na sociedade.
do ámbito
ECB2.4.2. Explica a
próximo e
función creadora de
transmitindo a utilidade dos bens
utilidade que se das empresas.
xera coa súa
actividade.
B2.5.Eficacia, B2.5. Relacionar ECB2.5.1. Determina CD
Resolve e argumenta a elección dunha
eficiencia e
e distinguir a
e interpreta a
,CMCCT tecnoloxía determinada aplicando os
efectividade eficiencia
eficiencia técnica e
razoamentos da eficiencia técnica e
técnica e a
económica a partir
econónica.
eficiencia
dos casos
económica.
formulados.
B2.6.Eficiencia B2.6. Calcular e ECB2.6.1. Calcula,
CMCCT
Clasifica e utiliza diversos tipos de custos,
na produción: controlar os
clasifica e utiliza
,CD
fixos e variables, totais
eficiencia
custos e os
diversos tipos de
Calcula unha táboa de custos, e interpreta
técnica e
beneficios das custos, fixos e
o resultado.
económica
empresas, e
variables, totais,
representar e
medios e marxinais,
Cubre unha táboa de ingresos e
interpretar
e representa e
beneficios e relaciona estes resultados
gráficos relativos interpreta gráficos
coa composición dos custos
a eses
de custos.
conceptos.
ECB2.6.2. Calcula, e
interpreta os
beneficios dunha
empresa a partir de
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Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

C_clave

Grao Mínimo de consecución

ingresos e custos
dun período.

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

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

Interpreta as secuencias temporais dos
gráficos, valora a información que
conteñen e propón melloras se son
posibles.

Bloque 3: O mercado e o sistema de prezos
B3.1.Curva de
demanda.
Movementos B3.1.
ao longo da
Interpretar, a
curva de
partir do
demanda e
funcionamento
desprazamento do mercado, as
s na curva de variacións en
demanda.
cantidades
demandadas e
Elasticidade da ofertadas de
demanda.
bens e servizos
en función de
distintas
variables.
B3.5.Competen
cia perfecta.
Competencia
imperfecta.
Monopolio.
Oligopolio.
Competencia

ECB3.1.1.
CMCCT,C Describe a interacción que se produce
Representa
D,CCL
entre oferentes e demandantes nun
graficamente os
mercado para acordar un prezo e unha
efectos das
cantidade comprada e vendida.
variacións das
Clasifica bens en inferiores, normais ou
variables no
de luxo.
funcionamento dos
Constrúe a curva de demanda por
mercados.
interpolación a partir de pares de datos
cantidade-prezo.
ECB3.1.2. Define e
expresa
matematicamente as
variables que
determinan a oferta
e a demanda.

ECB3.1.3. Analiza as
elasticidades de

Interpreta en termos económicos a
pendente negativa da función de
demanda.
Identifica o prezo do ben en cuestión, os
custos dos recursos produtivos e os
obxectivos empresariais como factores
condicionantes da oferta das empresas.
Indica mediante exemplos as
consecuencias de variacións en cada un
dos factores determinantes da oferta
sobre esta última.
Explica os efectos das variacións no prezo
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Criterios de
avaliación

monopolística

Estándares de
aprendizaxe

C_clave

demanda e de
oferta,
interpretando os
cambios en prezos e
cantidades, así como
os seus efectos
sobre os ingresos
totais.

Grao Mínimo de consecución

dos bens relacionados, a renda dispoñible
e as preferencias sobre a curva de
demanda. 3.Interpreta graficamente os
efectos dos cambios nas condicións de
demanda como desprazamentos da curva
de demanda.

Bloque 4. La macroeconomía
B4.1.
B4.1. Distinguir ECB4.1.1. Mide,
Macromagnitu as principais
interpreta e expresa
des: produción. magnitudes
as principais
Renda. Gasto. macroeconómic magnitudes
as, operar con macroeconómicas
elas e analizar as como indicadores da
súas
situación económica
interrelacións, dun país.
valorando os
inconvenientes e ECB4.1.2. Relaciona
as limitacións
as principais
que presentan macromagnitudes e
como
utilízaas para
indicadores da establecer
calidade de vida. comparacións con
carácter global.
ECB4.1.3. Analiza de
forma crítica os
indicadores
estudados e valora o
seu impacto, os seus
efectos e as súas
limitacións para
medir a calidade de
vida.

B4.2. Equilibrio
macroeconómi
co: demanda e
oferta
agregadas

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

CMCCT,C
D
,CSC
,CCL,
CAA

Identifica o crecemento, o pleno
emprego e a estabilidade de prezos
como principais obxectivos da política
macroeconómica.
Describe as variables económicas de
actuación das políticas fiscal, monetaria,
exterior e de rendas.
Realiza cálculos para obter información
das magnitudes macroeconómicas.
Define e relaciona cada magnitude cos
falos do mercado e a necesidade da
intervención do estado.
Explica os Orzamentos Xerais do Estado
como documento que ordena os
ingresos a súa orixe e os gastos segundo
o seu destino.
2Identifica os tributos e as cotizacións
sociais como principais fontes de ingresos
do Estado en

Identifica os fallos de cada variable e
outros posibles indicadores do benestar
público.

ECB4.2.1. Utiliza e
CMCCT,C
interpreta a
D,CAA
Argumenta as posibles políticas
información contida
macroeconómicas aplicables en cada
en táboas e gráficos
situación
de variables
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Criterios de
avaliación

evolución.

Estándares de
aprendizaxe

C_clave

macroeconómicas e
a súa evolución no
tempo.

ECB4.2.2. Considera
investigacións e
publicacións
económicas de
referencia como
fonte de datos
específicos, e
recoñece os
métodos de estudo
utilizados por
economistas.
ECB4.2.3. Opera con
variables
económicas
mediante aplicacións
informáticas,
analízaas e
interprétaas, e
presenta as súas
valoracións de
carácter persoal.
B4.3. Inflación B4.3. Valorar a ECB4.3.1. Examina e CMCCT,C
e tipos de xuro estrutura do
interpreta datos e
D,CSC,CA
mercado de
gráficos de contido A
traballo e a súa económico
relación coa
relacionados co
educación e a
mercado de traballo.
formación,
analizando de
ECB4.3.2. Valora a
xeito especial o relación da
desemprego.
educación e a
formación coas
probabilidades de
obter un emprego e
mellores salarios.
ECB4.3.3. Investiga e
recoñece vieiros de
ocupación e
tendencias de
emprego.

Grao Mínimo de consecución

Coñece os organismos que ofrecen a
información oficial, o formato que
presentan, e compara con outros países
eses datos.

Realiza táboas coas operacións de cálculo
de cada variable.

Diferenza entre poboación total,
poboación activa e poboación
desempregada.
Calcula taxas de actividade, de paro e
de ocupación a partir de datos
estatísticos.
Coñece e é capaz de consultar a Enquisa
de Poboación Activa, o rexistro de
afiliación á Seguridade e as series
estatísticas do SEPE.
Diferenza entre desemprego
cíclico, estacional, estrutural.
Explica os efectos do desemprego
nunha economía.
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B4.4. Os
vínculos dos
problemas
macroeconómi
cos e a súa
interrelación.

Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

C_clave

Grao Mínimo de consecución

B4.4. Estudar as ECB4.4.1. Analiza os CD,CSIEE
opcións de
datos de inflación e
Describe as principais políticas de emprego
políticas
desemprego en
en función das clases de desemprego que
macroeconómic España e as
buscan reducir.
as para facer
alternativas para
fronte á inflación loitar contra o
e ao
desemprego e a
desemprego.
inflación.
Bloque 5. Aspectos financeiros da economía

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

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

B5.2. Proceso B5.2. Describir
de creación do as teorías
diñeiro
explicativas
sobre as causas
da inflación e os
seus efectos
sobre os/as
consumidores/a
s, as empresas e
o conxunto da
economía.
B5.3. Teorías B5.3. Explicar o
explicativas da funcionamento
inflación
do sistema
financeiro e
coñecer as
características
dos seus
principais
produtos e
mercados.
B5.4. Sistema
financeiro.

ECB5.1.1. Analiza e CSC,CMC  Define o diñeiro como medio de
explica o
CT,CD,CC
pago.
funcionamento do L
 Diferenza diñeiro mercancía e
diñeiro e do sistema
diñeiro fiduciario.
financeiro nunha
 Explica as tres funcións básicas do
Economía.
diñeiro: medio de cambio, depósito
de valor e unidade de conta común
Describe a creación de diñeiro
bancario
ECB5.2.1. Recoñece CSC,CD
as causas da
inflación e valora as
súas repercusións
económicas e
sociais.

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.
B5.4. Analizar os ECB5.4.1. Razoa de
tipos de política forma crítica, en

 Describe a inflación de demanda e
diferenza as súas causas.
 Describe a inflación de custos e
diferenza as súas causas

CAA,CSC,  Describe o IPC como indicador do
CD
nivel xeral de prezos composto a
partir dunha cesta da compra.
 Constrúe un índice de prezos ao
consumo simplificado a partir de
datos de prezos e consumos.
 Calcula taxas de inflación a partir de
series de datos do IPC.

CAA,CMC  Explica por que os traballadores,
CT,CSC
pensionistas, aforradores e
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Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Novas formas monetaria.
de financiación

C_clave

contextos reais,
sobre as accións de
política monetaria e
o seu impacto
económico e social.

Grao Mínimo de consecución

empresas exportadoras son os
principais colectivos prexudicados
por situacións de inflación.
 Valora os efectos globais da
inflación en termos dunha maior
incerteza.
 Concibe a política monetaria como
conxunto de medidas adoptadas
por unha autoridade monetaria a
través da cantidade de diñeiro na
economía e o tipo de interese.
 Identifica a estabilidade de prezos
como obxectivo principal da política
monetaria única.

B5.5. Política
monetaria:
instrumentos
B5.6. Banco
Central
Europeo

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

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

ECB5.5.1. Identifica CSC,CMC  Diferenza entre unha política
os obxectivos e a
CT,CD,CC
monetaria expansiva e outra
finalidade do Banco L
contractiva.
Central Europeo, e
razoa sobre o seu
 Identifica o mecanismo de reservas
papel e o seu
mínimas, as operacións de mercado
funcionamento.
aberto e as facilidades permanentes
como instrumentos da política
ECB5.5.2. Describe
monetaria única común.
os efectos das
variacións dos tipos
Explica os efectos dunha política
de xuro na
monetaria expansiva ou contractiva sobre
economía.
a produción, o emprego e o nivel xeral de
prezos.

Bloque 6. O contexto internacional da Economía
B6.1. Comercio
internacional:
causas e
teorías.

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

ECB6.1.1. Identifica e CSC,CCL,
describe os fluxos
CMCCT
comerciais
internacionais.

B6.2. Balanza
de pagos, con
especial
referencia a
española

 Explica a diferenza entre comercio
internacional e exterior
 Identifica a mellora na eficiencia,
o fomento da competencia, a
maior variedade de produtos e as
economías de escala como
principais argumentos en favor
do libre comercio.

B6.2. Examinar
os procesos de

ECB6.2.1. Explica o
proceso de

 Explica a diferenza entre unha área
de libre comercio, un mercado
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CSC,CCL

Contido

B6.3.
Cooperación e
integración
económica.
B6.4. Unión
Europea (UE).
B6.5.
Globalización
económica e
financeira:
causas e
consecuencias

Criterios de
avaliación

integración
económica e
describir os
pasos que se
produciron no
caso da Unión
Europea.

Estándares de
aprendizaxe

C_clave

cooperación e
integración
económica
producido na Unión
Europea, e
reflexiona para
valorar as
repercusións e as
implicacións para
España nun contexto
global.

Grao Mínimo de consecución

común, unha unión aduaneira e
unha unión económica.
 Caracteriza os tratados
internacionais como base xurídica
da UE.
 Sitúa o papel do Consello Europeo,
a Comisión Europea, os Comités
consultivos, o Banco Central
Europeo e o Banco Europeo de
Investimentos na arquitectura
institucional de lle UE.

ECB6.3.1. Expresa as CSC,CCL,  Interpreta o libre comercio como
razóns que xustifican CAA,CD,C
ausencia de barreiras comerciais
o intercambio
MCCT
entre países.
económico entre
Coñece as funcións básicas do Tribunal de
países.
Contas, o Banco Central Europeo e o
ECB6.3.2. Describe
Banco Central de Investimentos como
as implicacións e os
institucións de finalidade máis
efectos da
directamente económica na UE.
globalización
económica nos
países e reflexiona
sobre a necesidade
da súa regulación e
da súa coordinación.
Bloque 7. . Desequilibrios económicos e o papel do estado na Economía

B6.3. Analizar e
valorar as causas
B6.6.
e as
Organismos
consecuencias
económicos
da globalización
internacionais: económica, así
mecanismos de como o papel
regulación
dos organismos
económicos
internacionais
na súa
regulación.

B7.1. Ciclos
económicos:
crises na
economía.
B7.2. Políticas
macroeconómi
cas de
crecemento,
estabilidade e
desenvolveme
nto.
B7.3.
Ambiente:
recurso
sensible e
escaso.

B7.1. Reflexionar ECB7.1.1. Identifica e CSC,CMC
sobre o impacto analiza os factores e CT,CD,CC
do crecemento e as variables que
L,CAA
as crises cíclicas inflúen no
na economía e crecemento
os seus efectos económico, no
na calidade de desenvolvemento e
vida das persoas, na redistribución da
o ambiente e a renda.
distribución da ECB7.1.2. Diferencia
riqueza a nivel os conceptos de
local e mundial. crecemento e de
desenvolvemento.
ECB7.1.3. Recoñece
e explica as
consecuencias do
crecemento sobre a
repartición da

Describe o funcionamento cíclico da
economía.
 Diferenza os modelos de consumo e
avalía as súas consecuencias.
 Identifica as causas da pobreza, ou
subdesenvolvemento e as súas
posibles vías de solución.
 Considera o medio ambiente como
recurso sensible e escaso:
 Describe os ámbitos de actuación e
resultados en materia ambiental na
UE.
 Explica as principais clases de
medidas que levan a cabo os
estados para resolver os problemas
ambientais.
 Describe os principios de cautela,
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Contido

B7.4. Pobreza e
subdesenvolve
mento: causas
e posibles vías
de solución

Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

riqueza, sobre o
ambiente e sobre a
calidade de vida.
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.
ECB7.1.5. Reflexiona
sobre os problemas
ambientais e a súa
relación co impacto
económico
internacional
analizando as
posibilidades dun
desenvolvemento
sustentable.
ECB7.1.6.
Desenvolve
actitudes positivas
en relación co
medioambiente e
valora a
consideración da
protección do
medioambiente na
toma de decisións
económicas.
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

C_clave

Grao Mínimo de consecución

acción preventiva, prevención na
fonte e quen contamina paga como
normas reitoras das políticas
ambientais no ámbito da UE.
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Contido

B7.5. Política
fiscal e
orzamentos
públicos.
B7.6. O Estado
na economía:
funcións.

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

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

Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

C_clave

custos asociados.
ECB7.1.8. Recoñece
a evolución cíclica da
actividade
económica, describe
as fases, as
representa
graficamente e
considera as súas
consecuencias
sociais.
B7.2. Explicar e ECB7.2.1. Distingue e CCL,CMC
ilustrar con
explica as funcións CT,CSC,C
exemplos
do Estado: fiscais,
D,CAA
significativos as estabilizadoras,
finalidades e as redistributivas,
funcións do
reguladoras e
Estado nos
provedoras de bens
sistemas de
e servizos públicos.
economía de
mercado, e
ECB7.2.2. Identifica
identificar os
os principais fallos
principais
do mercado, as súas
instrumentos
causas e os seus
que utiliza,
efectos para os
valorando as
axentes que
vantaxes e os
interveñen na
inconvenientes Economía, e as
do seu papel na opcións de actuación
actividade
por parte do Estado.
económica.
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.

Grao Mínimo de consecución

Explica con exemplos significativos as
finalidades e funcións do Estado nos
sistemas de economía de mercado
Identifica os principais instrumentos que
utiliza, valorando as vantaxes e
inconvenientes do seu papel crecente na
actividade económica
Interpreta os PXE dun ano concreto, e
analiza as variacións ao longo dunha
etapa.
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4.8

Relación entre unidades didácticas e currículo
1º avaliación:
Unidade didáctica 1 “A ciencia económica”,Unidade didáctica 2 “ Factores e axentes
económicos”, Unidade didáctica 3 “ Os sistemas económicos” ( Bloque 1). Unidade
didáctica 4” A produción e a empresa” (Bloque 2).
2º avaliación:
Unidade didáctica 5 “O mercado”, Unidade didáctica 6 “ O mercado e os seus fallos” (
Bloque 3). Unidade didáctica 7 “ A distribución da renda”, Unidade 8 “ O crecemento
económico e o desenvolvemento” ( Bloque 4).
3ª avaliación:
Unidade didáctica 9 “ A política de estabilización”, Unidade didáctica 10 “ A política fiscal”,
(Bloque 4). Unidade didáctica 11 “ O diñeiro e o sistema financieiro”, Unidade didáctica 12
“ A política monetaria” (Bloque 5). Unidade didáctica 13 “ O comercio internacional e a
balanza de pagos” (Bloque 6).

4.9

Grao mínimo de conseuión de estándares e procedementos de avaliación
Aparecen referidos nas correspondentes unidades didácticas.

4.10

Concrecións metodolóxicas que require a materia
Incidirase en que o alumnado desenvolva destrezas como:
1. Busca de información e lectura de textos sobre acontecementos e persoas
relacionadas coa economía ao longo da historia.
2. Interpretación de mensaxes que conteñan informacións sobre cantidades,
porcentaxes e medidas ou sobre elementos ou situacións de carácter económico.
3. Valoración se a información dada por un texto é fiable, atendendo ás unidades de
medida que se mencionan.
4. Comprensión do enunciado dun problema a partir da análise de cada unha das partes
do texto e a identificación dos aspectos máis relevantes, comprobación da coherencia da
solución co problema proposto.
5.

Entender un texto co fin de poder resumir e analizar a súa información.

6. Análise dos aspectos máis destacables dos gráficos a partir de exemplos tomados dos
medios de comunicación e de informacións relacionadas co ámbito económico.
7. Expresar concisa e claramente unha análise económica baseada nun conxunto de
datos dados.
8. Valoración crítica das informacións económicas que aparecen nos medios de
comunicación, sabendo detectar, se os houbese, abusos e usos incorrectos.
9. Sensibilidade, interese e gusto ante o uso da linguaxe económica en informacións e
argumentacións sociais ou económicas.
10. Utilización de ferramentas tecnolóxicas para facilitar os cálculos de tipo numérico,
alxébrico ou estatístico.
11. Utilización da calculadora como axuda nos cálculos matemáticos con números
decimais e fraccións.
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12. Utilización da calculadora en situacións de proporcionalidade e porcentaxes.
13. Utilización de programas informáticos como axuda na resolución de problemas
variados.
14. Utilización da calculadora ou folla de cálculo para organizar datos, calcular
parámetros centrais (media, mediana, moda) e de dispersión (percorrido e desviación
típica) e xerar os gráficos máis adecuados á situación estudada.
15. Emprego do computador para buscar información en Internet útil.
16. Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación como instrumento
básico de estudo.

4.11 Materiais e recusos didácticos que se van utilizar
1.

Material de traballo aportado polo profesor.

2.

Recoméndase o uso do texto “ECONOMÍA BACHILLERATO 1”, editorial Santillana.

3.

Material para descargar on-line aportado pola propia editorial.

4.

Aula virtual do centro.

5.

Aplicacións informáticas: word, excel...

Recursos web
1.
2.
3.
4.

www.eea.eu.int Páxina da Axencia Europea de Ambiente.
www.camerdata.es Páxinas web das Cámaras de Comercio.
www.aeat.es Páxina da Axencia Tributaria.
www.paginas-amarillas.es Reúne información sobre empresas agrupadas por
categorías.
5. www.cis.es Páxina do Centro de Investigacións Sociolóxicas. Contén diversas enquisas,
algunhas das cales teñen que ver coa motivación dos consumidores.
6. www.cocacola.es Exemplo de páxina dunha empresa relevante no seu sector.
7. www.zara.es Exemplo de páxina dunha empresa relevante no seu sector.
8. www.seg-social.es Páxina da Seguridade Social.
9. www.inem.es Servizo Público de Emprego Estatal. Tipos de contratos de traballo,
Estatuto dos Traballadores, etc.
10. www.mtas.es/mujer Páxina do Instituto da Muller. Iniciativas para promover o
emprego da muller.
11. www.pntic.mec.es Páxina do Programa de Novas Tecnoloxías do Ministerio de
Educación.
12. Centro de negocios para empresarias e emprendedoras.
13. www.laboris.net Páxina web de búsqueda de emprego.
14. www.creaciondempresas.com Páxina de Improdex Desarrollo Empresarial S.L., que
facilita información sobre a creación de empresas.
15. www.constituciondesociedades.com Trámites online para constituír sociedades.
16. www.emprendedorXXI.es Páxina de La Caixa. O portal do emprendedor innovador.
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LECTURAS RECOMENDADAS
Economía eres tú, JOSÉ LUÍS SAMPEDRO
Buyology, MARTÍN LINDSTROM
La semana laboral de 4 horas, TIMOTHY FERRISS
El malestar en la globalización, JOSEP STIGLIZ
Mil millones de mejillones, F. TRIAS
La vuelta al mundo de un forro polar rojo, WOLFGANG KORN
Breve Historia de la Economía, NIALL KISHTAINY

4.12 Criterios de cualificación e promoción do alumnado
4.12.1

Criterios e instrumentos de avaliación

Estándares de aprendizaxe
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

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

Instrumentos de avaliación
Proba escrita de preguntas abertas, para identificar o
problema económico básico, tanto a nivel individual como
social, relacionando as múltiples necesidades coa escaseza de
recursos para satisfacelas.
A partir de exemplos apropiados en que se poña de manifesto
a necesidade de elixir, identificar o custo de oportunidade.
Probas obxectivas. Proba escrita que conste de preguntas
abertas, relación de conceptos, elección entre varias respostas
posibles que consistan en:
Caracterizar os problemas económicos básicos aos que se
enfronta calquera organización económica, utilizando
exemplos apropiados.

ECB1.2.2. Relaciona, para a súa
interpretación, os cambios máis recentes
no escenario económico mundial coas
Identificar os principais trazos diferenciais dos distintos
circunstancias técnicas, económicas,
sociais e políticas que os explican, a partir sistemas económicos
de casos concretos de análise.
Describir os problemas económicos básicos aos que se
enfrontan os axentes económicos e toda organización
ECB1.2.3. Compara sistemas económicos, económica.
utilizando exemplos actuais do ámbito
Coñecer os fundamentos do funcionamento das economías de
internacional.
mercado.
Coñecer as bases do funcionamento do sistema de
planificación central e os inconvenientes que presenta.
Distinguir, de entre varios produtos e servizos ofertados no
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seo dunha economía mixta, os que son responsabilidade do
sistema de mercado e da iniciativa privada e os que son
responsabilidade do sector público.

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

Cuestionario que consista en diferenciar razoadamente entre
proposicións positivas e normativas, e entre feitos, datos e
opinións, e recoñecer, a través de exemplos, cómo as
decisións económicas levan implícito un conflito de valores en
moitas ocasións.

ECB1.3.2. Interpreta os modelos de
representación da realidade económica, e Ademais deberase representar graficamente e interpretar o
emprega os termos e a metodoloxía
modelo económico da fronteira de posibilidades de produción
a partir de supostos sinxelos.
apropiados para analizar problemas
económicos concretos.
Cuestionario que conste de preguntas abertas, relación de
conceptos, elección entre varias respostas posibles que
consistan em: Describir as funcións principais que realizan as
empresas.

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 Explicar o funcionamento económico das empresas e
como a súa conexión e interdependencia. esquematizar o ciclo típico de produción.

Recoñecemento das funcións sociais e económicas que
compren as empresas e valoración crítica de actuacións que
impliquen falta de ética empresarial.
Describir a estrutura económica local ou rexional, así como as
principais características das empresas españolas.
ECB2.2.1. Relaciona o proceso de
división técnica do traballo coa
interdependencia económica nun
contexto global.

Proba escrita que consista na observación de procesos de
traballo con distinto nivel de división técnica, e identificar os
seus elementos contrastando as súas vantaxes e
inconvenientes.
Interpretar o concepto de produtividade e coñecer as distintas
formas que existen para aumentala.

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

A partir dos datos achegados, distinguir entre procesos técnica
e economicamente eficientes.
Proba escrita na que o alumno teña que:

ECB2.3.1. Analiza para explicar as
Describir as funcións principais que realizan as empresas, así
repercusións da actividade das empresas, como o proceso de creación de utilidade que levan a cabo.
tanto nun ámbito próximo coma nun
Explicar o funcionamento económico das empresas e
ámbito internacional.
esquematizar o seu ciclo típico de produción.
Caracterizar os principais tipos de empresas, sinalando
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exemplos reais referidos ao contexto próximo así coma
internacional.
Utilizar o concepto de responsabilidade social das empresas
para valorar exemplos reais de actuacións empresariais.
ECB2.4.1. Distingue e interpreta os
obxectivos e as funcións das empresas.

ECB2.4.2. Explica a función creadora de
utilidade dos bens das empresas.
ECB2.5.1. Determina e interpreta a
eficiencia técnica e económica a partir
dos casos formulados.

Proba escrita con cuestións dirixidas a que o alumno sexa
capaz de:
Describir as funcións principais que realizan as empresas, así
como o proceso de creación de utilidade que levan a cabo.

Proba escrita na que a partir dos datos achegados, o alumno
alcance a distinguir entre procesos técnica e economicamente
eficientes.

Proba escrita de exercicios prácticos para:
ECB2.6.1. Calcula, clasifica e utiliza
diversos tipos de custos, fixos e variables,
totais, medios e marxinais, e representa e Calcular ingresos, custos e beneficios a partir dos datos
achegados xunto ca resolución de sinxelos problemas de limiar
interpreta gráficos de custos.
de rendibilidade.
ECB2.6.2. Calcula, analiza e interpreta os
beneficios dunha empresa a partir de
supostos de ingresos e custos dun
período.

Clasificar diversos tipos de custos, fixos e variables, totais,
medios e marxinais, e representar e interpretar gráficos de
custos.

ECB2.7.1. Representa e interpreta gráficos Proba escrita que consistirá en elaborar a función de
de produción total, media e marxinal, a
produción en exemplos sinxelos dos que se acheguen os
partir de supostos dados.
datos e identificar o momento a partir do cal comezan a
operar os rendementos decrecentes.
ECB3.1.1. Representa graficamente os
efectos das variacións das variables no
funcionamento dos mercados

Proba escrita con diferentes cuestións tanto teóricas como
prácticas, diferenciadas nas que o alumno sexa capaz de:
Coñecer os factores que determinan a oferta e a demanda dos
bens e os efectos que as súas variacións provocan sobre elas.
.
Explicar e representar graficamente o proceso de formación
ECB3.1.2. Define e expresa
de prezos de mercado.
matematicamente as variables que
A partir de supostos de cambios nos factores que inflúen na
determinan a oferta e a demanda.
demanda e na oferta, explicar e representar graficamente os
efectos sobre o equilibrio de mercado.
A partir de supostos de cambios nos factores que inflúen na
ECB3.1.3. Analiza as elasticidades de
oferta, explicar e representar graficamente os efectos sobre a
demanda e de oferta, interpretando os
oferta e sobre o equilibrio de mercado.
cambios en prezos e cantidades, así como Aplicar o concepto de elasticidade para interpretar supostos
os seus efectos sobre os ingresos totais.
sinxelos de cambios en prezos e cantidades, e analizar o
comportamento dos produtores en relación aos ingresos que
obteñen coa venda de bens.
ECB3.2.1. Analiza e compara o
Proba escrita con distintos tipos de cuestións que van dende
funcionamento dos tipos de mercados, e explicar e representar graficamente as características e o
explica as súas diferenzas.
comportamento do mercado de competencia perfecta, ata a
partir de exemplos concretos de mercados de competencia
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ECB3.2.2. Aplica a análise dos tipos de
mercados a casos reais identificados a
partir da observación do ámbito máis
inmediato.

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

imperfecta, identificar o tipo de mercado, as súas
características e o seu comportamento.
A proba inclúe un exercicio que consista en comparar os
trazos diferenciais dos distintos tipos de mercado, mediante
un esquema comparativos dos mesmos.
Ademais deberá valorar criticamente as vantaxes e
inconvenientes dos distintos tipos de mercado, argumentando
a resposta.

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

Proba escrita na que partir de exemplos axeitados, o alumno
deba explicar as cuestións básicas obxecto do estudo da
macroeconomía.
Incluirá cuestións que consistirán en:
Describir que é o PIB e como se mide, especificando que
aspectos se recollen nel e cales quedan fóra da súa medición,
ECB4.1.2. Relaciona as principais
precisando as diferenzas entre o PIB nominal e o PIB real.
macromagnitudes e utilízaas para
Explicar as principais magnitudes macroeconómicas derivadas
establecer comparacións con carácter
do PIB.
global.
Cuestións nas que a partir de datos elementais, poida calcular
e interpretar datos relativos ás magnitudes macroeconómicas
básicas.
ECB4.1.3. Analiza de forma crítica os
Ademais a partir de indicadores significativos (PIB, IDH),
indicadores estudados e valora o seu
describir a posición económica relativa do noso país no
impacto, os seus efectos e as súas
contexto internacional, valorando as vantaxes e
limitacións para medir a calidade de vida. inconvenientes que presenta cada un como indicador de
progreso
ECB4.2.1. Utiliza e interpreta a
Proba escrita na que a partir de textos especializados, de
información contida en táboas e gráficos táboas e gráficos de variables macroeconómicas e cos datos
achegados, o alumno sexa capaz de:
de variables macroeconómicas e a súa
evolución no tempo.
Interpretar correctamente as táboas e gráficos de variables
ECB4.2.2. Considera investigacións e
macroeconómicas e extraer a información dos textos
publicacións económicas de referencia
especializados referidos ao funcionamento dos mercados e á
como fonte de datos específicos, e
recoñece os métodos de estudo utilizados análise de problemas económicos.
por economistas.
ECB4.2.3. Opera con variables
económicas mediante aplicacións
informáticas, analízaas e interprétaas, e
presenta as súas valoracións de carácter
persoal.
ECB4.3.1. Examina e interpreta datos e
gráficos de contido económico
relacionados co mercado de traballo.

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

Proba escrita na que a partir dos datos achegados, o alumno
sexa capaz de:
Distinguir entre poboación activa e inactiva, ocupada e
desempregada, e calcular e interpretar as taxas de actividade
e desemprego.
Representar graficamente o mercado de traballo e interpretar
os movementos e desprazamentos da oferta e demanda de
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traballo a través de supostos sinxelos.
ECB4.3.3. Investiga e recoñece vieiros de
ocupación e tendencias de emprego.

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

Describir os distintos tipos de desemprego segundo as causas
que o provocan e segundo as persoas afectadas, con
referencias a feitos e datos do paro na economía española.
Proba escrita na que o alumno deberá explicar as distintas
medidas contra o desemprego, sinalando exemplos concretos,
e valorando as súas vantaxes e inconvenientes.
Proba escrita que conste de preguntas abertas, e relación de
conceptos relativos a:

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

Recoñecer as distintas funcións do diñeiro nunha economía,
sinalando exemplos apropiados en cada caso.
Explicar en que consiste o interese.
Describir os distintos compoñentes da oferta monetaria,
razoando sobre o seu maior ou menor dispoñibilidade e
sinalando exemplos.
Tamén a partir dun suposto concreto, o alumno terá que
explicar o proceso de creación de diñeiro bancario e os seus
efectos sobre a oferta monetaria.

Proba escrita con cuestións dirixidas a comprobar que o
alumno é capaz de explicar en que consiste a inflación e como
ECB5.2.1. Recoñece as causas da inflación se mide e identificar os seus efectos sobre o conxunto da
e valora as súas repercusións económicas economía e sobre os distintos colectivos.
e sociais.
ECB5.3.1. Valora o papel do sistema
Proba escrita que conste de preguntas abertas, e relación de
financeiro como elemento canalizador do conceptos na que o alumno deberá:
aforro ao investimento, e identifica os
produtos e os mercados que o compoñen. Describir as funcións dos distintos participantes do sistema
financeiro e elaborar un esquema das súas relacións mutuas.
Coñecer que son os activos financeiros e cales son as súas
características.
Identificar os mecanismos básicos do mercado de valores.
ECB5.4.1. Razoa de forma crítica, en
contextos reais, sobre as accións de
política monetaria e o seu impacto
económico e social.

Cuestionario a partir de exemplos de actuacións de política
monetaria, expansiva e restritiva, o alumno poida explicar e
representar graficamente os seus efectos sobre a demanda e a
oferta agregadas.

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

Proba escrita que conste de preguntas abertas, e relación de
conceptos cos que o alumno demostrará:
Entender o sistema de funcionamento do Banco Central
Europeo, comprender o mercado global de capitais, xunto co
recoñecemento da necesidade dun sistema financeiro
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internacional estable.
ECB5.5.2. Describe os efectos das
variacións dos tipos de xuro na economía.
Explicar en que consiste o interese e identificar os motivos que
inflúen nas variacións dos tipos de interese nunha economía.
ECB6.1.1. Identifica e describe os fluxos
comerciais internacionais.

Proba escrita na que o alumno deberá describir os fluxos
comerciais internacionais

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.

Proba escrita na que a partir do exemplo da UE, o alumno sexa
capaz de distinguir as formas que pode adoptar un proceso de
integración económica, indicando as vantaxes e
inconvenientes que presenta.
Inclúe cuestións na que demostre coñecer as políticas
económicas máis importantes levadas a cabo na UE.

ECB6.3.1. Expresa as razóns que xustifican Proba escrita con varias cuestións que consistan en:
o intercambio económico entre países.
Xustificar as razóns do intercambio económico entre países en
función dos principios das distintas teorías do comercio
internacional.
ECB6.3.2. Describe as implicacións e os
efectos da globalización económica nos
países e reflexiona sobre a necesidade da Identificar as distintas seccións da balanza de pagos española.
súa regulación e da súa coordinación.
Describir o mecanismo de intercambio de distintas moedas a
través dos tipos de cambio e identificar os distintos sistemas
de fixación de tipos de cambio.
Explicar os factores que afectan á apreciación ou depreciación
dunha moeda.
Identificar os principais problemas da globalización económica
con referencias a exemplos e feitos apropiados.
ECB7.1.1. Identifica e analiza os factores e Proba escrita na que o alumno deba:
as variables que inflúen no crecemento
Xustificar a intervención de organismos internacionais na
económico, no desenvolvemento e na
economía a partir dos fallos de mercado.
redistribución da renda.

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

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

Coñecer cales son as causas que explican o fenómeno da
emigración.

Identificar os obxectivos dun proceso de desenvolvemento e
as súas características.
Identificar as distintas características dos países
subdesenvolvidos, sinalando exemplos ilustrativos destas
características.
Sinalar as posibles causas do subdesenvolvemento a partir de
distintas teorías.
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ECB7.1.5. Reflexiona sobre os problemas
ambientais e a súa relación co impacto
económico internacional analizando as
posibilidades dun desenvolvemento
sustentable.

Valorar a influencia que ten sobre o medio ambiente o modelo
de crecemento económico actual.

ECB7.1.6. Desenvolve actitudes positivas
en relación co medioambiente e valora a
consideración da protección do
medioambiente na toma de decisións
económicas.
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.
ECB7.1.8. Recoñece a evolución cíclica da
actividade económica, describe as fases,
as representa graficamente e considera as
súas consecuencias sociais.
ECB7.2.1. Distingue e explica as funcións
do Estado: fiscais, estabilizadoras,
redistributivas, reguladoras e provedoras
de bens e servizos públicos.

 Proba escrita na que a través de exemplos sinxelos, o
alumno sexa capaz de:

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.

 Identificar, a partir de casos apropiados, as distintas
funcións do sector público dentro dunha economía
mixta, con referencia aos instrumentos que utiliza na
súa intervención.

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

 Coñecer a diferenza existente entre déficit público e
débeda pública.

 Explicar os distintos fallos do mercado, relacionándoos
coas actuacións que leva a cabo o Estado para
corrixilos

 Describir os distintos tipos de gasto público,
diferenciando entre gastos reais e de transferencia.

 Explicar os distintos tipos de ingresos públicos,
diferenciando entre impostos directos e indirectos, e
sinalando exemplos apropiados.
 Distinguir entre impostos progresivos, proporcionais e
regresivos, e analizar exemplos concretos de impostos
para entender o seu carácter redistributivo.
A partir de exemplos de actuacións de política fiscal, explicar e
representar graficamente os seus efectos sobre a demanda e a
oferta agregadas.
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4.12.2

Criterios de promoción
A nota da avaliación estableceráse mediante o seguinte criterio:
80% probas escritas e 20% traballos e actividades realizadas.
O alumno só superará a avaliación se supera o 5 na nota da avaliación. O redondeo
aplicarase por número enteiro máis próximo, cara arriba se o primeiro decimal é un 5 ou
máis Sendo o 4,5 un 5. .

Instrumento de avaliación

Ponderación

Probas escritas (exames): Realizarase como
mínimo unha proba escrita por avaliación que
poderá incluír:

80%

 Cuestións teóricas de resposta breve.
 Exercicios comentados, nos que se lle
pide ó alumnado que comente ou
xustifique a súa resposta.
 Probas de definición de conceptos,
nas que se debe expresar un
concepto
e
inclusive
propor
exemplos ilustrativos.
 Resolución de problemas.
Cada exame estará valorado sobre 10 e haberá
que obter como mínimo un 3 en cada un deles
para poder facer media co resto de probas.
Entrega de tarefas e traballo diario:
-Traballo diario na aula (actividades realizadas
en clase ou para a súa entrega, caderno do
alumno).

20 %
(non é recuperable)

- Tarefas para realizar propostos no aula virtual
que teña que levar a cabo o alumnado de forma
individual.
-Traballos de investigación e análise de noticias
que teña que levar a cabo o alumnado de forma
individual e/ou en parellas ou pequenos grupos.
Tamén se terá en conta a actitude do alumno na
aula (valorando a súa participación na clase, a
resposta a cuestións que se plantexen durante a
clase).
Para o cálculo da nota do traballo diario, teranse
en conta todas as tarefas que se realicen ao
longo do trimestre. O profesor/a indicará por
adiantado aquelas que serán avaliadas para o
20% da nota.
Cada tarefa será puntuada sobre 10 puntos. O
20% da nota repartirase proporcionalmente
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entre o número de tarefas e traballos propostos
aos alumnos. Un traballo proposto e non
entregado será valorado cun cero (0).
A nota de cada avaliación obterase mediante a seguinte fórmula:
Nota avaliación = 0,8 x E + 0,2 x T
sendo:
 E: Nota media das probas escritas.
 T: Nota do traballo diario.
Aplicada dita fórmula, a nota final da avaliación calcularase por redondeo o número enteiro
máis próximo, cara abaixo se o primeiro decimal está comprendido entre 0 e 4, e cara
arriba se o primeiro decimal é 5 ou mais. Sendo un 4,5, un 5. A nota final do curso
calcularase como a media aritmética da nota acadada en cada unha das tres avaliacións,
pero sen o redondeo aplicado, co fin de ser o máis xustos posibles. Unha vez feito dito
calculo, procederase de novo a realizar o redondeo.
En canto aos traballos feitos en grupo ou individualmente, sinalaremos que toda produción
ou traballo entregado polo alumnado que presente indicios de ser copiado ou de
elaboración non propia levará unha cualificación de cero (0).
A falta de asistencia aos exames non é recuperable, salvo en caso de xustificación médica (
en caso de enfermidade) ou de institución oficial ( no caso de requerimento para exames ou
por causa persoal ineludible). A recuperación de exames aos que se faltou causa xustificada
farase antes da avaliación, de ser posible, ou posteriormente e farase constar no caderno
do profesor.
Como criterio de corrección das actividades e das probas escritas, valoraranse os
coñecementos teórico/prácticos do alumnado, así como o rigor nos razoamentos
desenvolvidos e na linguaxe empregada. No desenvolvemento dos problemas, exercicios e
cuestións valoraranse os seguintes aspectos:
 A coherencia ordenada e razoada na exposición da resposta.
 A claridade da exposición.
 A utilización dunha adecuada terminoloxía.
 A facilidade e a precisión na realización do cálculo.
Ademais a puntuación de cada pregunta está condicionada polo que o alumno fai ben, é
dicir, as preguntas parcialmente contestadas ou incorrectas nos resultados finais, poden
acadar unha puntuación intermedia en función do seu desenvolvemento.
Os alumnos que non acaden o 5 na suma das probas, terá a posibilidade de recuperar a
materia nos primeiros 15 días do seguinte trimestre.
A nota final do curso será a media aritmética das tres avaliacións (aplicadas nas
porcentaxes establecidas na programación) redondeándose ao enteiro superior naqueles
décimais superior a seis e no caso contrario redondearase ao enteriro inferior ( exemplo
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5,5 redondearase a 6, no caso de 5,4 redondearase a 5). Nota mínima de aprobado 5
puntos.
– A recuperación das avaliacións negativas trimestrais realizarase mediante unha proba
escrita posterior á avaliación do trimestre, que terá os mesmos contidos que as probas
escritas correspondentes á avaliación ordinaria.
–

O alumnado terá a súa disposición libros con actividades e exercicios doutras
editoriais así coma exercicios proporcionados pola profesora en material impreso, para
preparar estas probas. A realización e presentación é voluntaria.

No mes de xuño haberá un exame extraordinario coa materia distribuída por trimestres
para aquel alumnado que teña unha avaliación suspensa. Dita proba será global; estará
referida ás unidades de traballo e ós criterios de avaliación asociados, recollidos na
presente Programación; a súa estrutura coincidirá coa das realizadas ó longo do curso.
A valoración máxima será de 10 puntos e deberase obter un mínimo de 5 puntos para
considerarse superada(co redondeo anteriormente sinalado, o 4,5 será un 5).
En dita materia non está permitido o uso de teléfonos móbiles, reloxos intelixentes nin
calquera outro dispositivo electrónico durante as probas escritas. Se nalgunha das probas
escritas o profesor/a ve a algún alumno copiando, ou realizando algún acto que se puidera
considerar sospeitoso do mesmo (entendendo como tal falar cun compañeiro, intercambiar
algún tipo de material durante as probas, manipular obxectos nos bolsillos, utilizar material
non permitido como libro de texto ou apuntes, etc.) inmediatamente procederá a retirada
do exame e obterá unha cualificación de cero nesa proba, polo que o alumno se verá
obrigado a acudir a recuperación da avaliación, non sendo posible recuperar só ese exame.
Igualmente se ve a algún alumno utilizando o móbil ou algún outro dispositivo sospeitoso
tal como reloxo, auriculares ou pinganillo, a actuación será a mesma.
4.12.3 Instrumentos de avaliación
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Probas escritas: como mínimo realizarase unha proba escrita por trimestre, tal
como se indica no apartado 4.12.2.
Traballo diario na aula: caderno, comentarios e exercicios do alumno.
Traballos individuais ou/e en grupo: nos que se valorará tanto a calidade dos
resultados obtidos, a variedade das fontes, o rigor científico, a entrega no prazo
indicado, a capacidade de análise e síntese, a capacidade crítica, a orde e
exactitude dos cálculos.
Tarefas realizados a través do Aula Virtual: podendo consistir en cuestionarios de
resposta curta ou tipo test, resolución de problemas de cálculo sinxelo ou
exercicios prácticos.
Exposicións orais. Terase en conta na realización das actividades deseñadas, o
respecto ás normas da clases, a curiosidade e interese pola materia, a
creatividade e investigación persoal.
Observación do traballo na aula: derivada da observación directa no aula, na que
constarán aspectos como a actitude do alumnado na aula, a participación e
contribución na dinámica da clase.
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4.12.4 Grao mínimo de consecución dos estándares avaliables.
Aparecen referidos no apartado 4.7.

4.13 Organización das avaliacións da materia pendente.
Non hai alumnos nesta situación, no caso que ao longo do curso se incorporase un alumno
procedente doutro instituto realizará un exame nas datas establecidas pola xefatura de
estudos.
Tanto os contidos coma os criterios de avaliación serán os mesmos que para o alumnado
deste curso.
Do mesmo xeito, teñen a súa disposición libros con actividades e exercicios doutras editoriais
así coma exercicios proporcionados pola profesora en material impreso. A realización e
presentación poder se obrigatoria no caso de que forme parte da valoración da materia, e
será voluntaria no caso de utilizala como apoio.

4.14 Concreción dos elementos transversais
A continuación, presentamos como se incorporarán ditas ensinanzas transversais na
materia de Economía e Empresa en bacharelato.
Educación ambiental
O tema da educación ambiental é tratado sobre todo na unidade 16 de 1º curso, sobre o
medio ambiente co estudio dos ecosistemas a limitación de recursos e o desenvolvemento
sustentábel. Tamén se analiza o impacto que, sobre o medio ambiente, provocan os actuais
métodos de produción, as posibilidades de prevelo ou solucionalo e as decisións sobre
crecemento económico e ecoloxía. O alumnado deberá criticar e reflexionar sobre estes
problemas de actualidade:
—Analizar os efectos negativos da actividade económica actual sobre o medio ambiente.
—Propoñer solucións alternativas que podan utilizarse para combater a contaminación.
—Valorar a importancia da necesidade de control e protección do medio ambiente.
—Suxerir alternativas que minimicen o impacto medioambiental do consumo masivo do
factor terra.
—Describir a situación actual dos recursos naturais e a importancia que estes teñen na a
calidade de vida.
—Analizar a necesidade de elixir a forma en que as empresas e o Estado afrontan o
problema da escaseza.
Educación moral e cívica
Profundarase nos problemas dos maiores, desigualade de xénero, a Sida, e as migracións.
A este respecto valoraranse as seguintes actitudes por parte do alumnado:
Mostrar solidariedade ante o desigual reparto da riqueza no mundo.
Rexeitar as desigualdades sociais provocadas polo lugar de nacemento ou de residencia, o
racismo e a xenofobia.
Aportar ideas para solucionar estes problemas
95

Mostrar tolerancia ante as diferenzas culturais e educativas. O alumnado deberá
—Utilizar os coñecementos económicos adquiridos para adoptar unha postura crítica e
flexible ante os grandes problemas que plantexa o desenvolvemento e o
subdesenvolvemento económico.
—Analizar as informacións que aparecen nos medios de comunicación en relación con
problemas sociais, culturais e medioambientais, e valoralas desde un punto de vista
económico.
—Reflexionar sobre a importancia dos impostos progresivos (instrumentos redistribuívos
da renda) para proporcionar unha maior equidade e solidariedade.
—Analizar a relación existente entre consumo abusivo, medio ambiente e pobreza.
Educación do consumidor
Nas unidades sobre actividades económicas e axentes económicos analízase unha visión
do consumo como relación necesaria para a satisfacción das necesidades humanas e ós
consumidores como axentes económicos fundamentais. Nas unidades relativas ós
mercados, analízase o consumo dende un punto de vista técnico e individual. Na unidade
de macro magnitudes como variable macroeconómica que influirá na economía nacional.
Na unidade de cooperación e desenvolvemento económico analízanse os problemas de
desenvolvemento e a súa relación coa pobreza, e, por último volverase a tratar o tema do
consumidor nas unidades sobre a actividade comercial e marketing mix.O alumnado
deberá:
—Analizar e interpretar os presupostos xerais do Estado e estudiar as súas repercusións
sobre o benestar social e a eficiencia do sistema produtivo.
—Recoñecer o dobre papel das economías domésticas, como consumidores e como
produtores.
—Valorar criticamente as necesidades de consumo creadas a través de técnica abusivas.
Educación para a saúde
Este apartado ten relación co tema do sector público e a política fiscal ademais do tema
sobre natureza e medio ambiente. Nesta unidade o alumnado deberá:
—Recoñecer as prestacións económicas e a asistencia sanitaria como as principal es
partidas de gasto do presuposto de Seguridade Social (sub-sector dos Presupostos xerais do
Estado).
—Identificar as actuacións económicas causantes da contaminación do aire, as augas e a
terra.
—Recoñecer a influencia que ten sobre a saúde e a calidade de vida as actuacións
económicas contaminantes.
—Respectar as normas de seguridade e hixiene na empresa.
Educación para a igualdade de oportunidades entre ambos sexos
O estudio do mercado de factores e en especial o mercado de traballo tratan o tema das
desigualdades dende un punto de vista laboral. Ademais o tema sobre a poboación na súa
análise estática afonda na desigualade de xénero.
A este respecto o alumnado deberá:
—Admitir que as posicións dogmáticas absolutas non permiten a evolución.
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—Analizar a evolución das desigualdades laborais e salariais entre home e muller.
—Analizar de forma comparativa e valorar criticamente a repercusión dos factores de
crecemento económico no home e na muller.
Educación para a paz
Para que o alumno/a aprenda a consumir de maneira razoada, evitando malgastar e facer
compras inútiles. O alumnado deberá ó longo da materia:
—Recoñecer a importancia dunha actitude non depreciativa fronte a outras posturas para a
correcta evolución económica, política e social.
—Valorar as aportacións da Economía ó benestar social e á mellora da calidade de vida.
—Valorar a importancia da actitude individual respecto ó progreso económico e o
funcionamento dos sistemas económicos e da empresa.
—Valorar os sistemas de vida e as costumes doutras culturas e países.
—Valorar os puntos de vista de pais e fillos e as súas diferenzas xeracionais..
Educación para o desenvolvemento e afianzamento do espírito emprendedor.
O alumno adquire competencias para a creación dos diversos modelos de empresas e o
fomento da igualdade de oportunidades e do respecto ao emprendedor e ao empresario,
así como a ética empresarial.

4.13

Medidas de atención á diversidade
Directrices para a avaliación inicial:

4.13.1

A profesora recompilará nos primeiros días de clase, información sobre os coñecementos
previos do alumnado e o grao de desenvolvemento das competencias básicas, realizaranse
probas, tamén se terán en conta os datos recollidos durante o desenrolo das clases, exercicios
feitos na clase e na casa, actitude, etc.
O seu obxectivo é facilitar información sobre diversos aspectos do alumnado tales como o seu
coñecemento acerca das destrezas propias da materia e a detección de alumnado con posibles
dificultades de aprendizaxe ou con capacidades superiores a media do grupo. Dita información
servirá ó profesor para programar as adaptacións necesarias, así como as actividades de reforzo
ou ampliación se fose necesario.
4.13.2

Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan
adoptar como consecuencia dos seus resultados.

Para levar a cabo a avaliación inicial do alumnado se proporá a lectura dun texto con
conceptos económicos básicos e se pedirá a resposta a unha serie de cuestións que tentarán
valorar a súa capacidade de análise e síntese e captación da información.
Sobre a lectura de ese texto se pedirá ao alumno que:





seleccione e subliñe a tese principal e as subsidiarias
exprese en un texto mínimo o sentido que tenta transmitir o texto
defina os conceptos máis relevantes
elabore un esquema coa relación entre os conceptos fundamentais do texto.
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 explique a súa posición respecto ao problema de forma que permita valorar a súa
capacidade argumental.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
TRANSVERSAIS
lectura comprensiva de textos
Análise crítico e identificación de
teses económico/políticas
Elabora e comprende o vocabulario
básico
Elaboración de esquemas y mapas
conceptuais
Creación autónoma e propia
Organización ordenada do texto
escrito
Uso dos recursos retóricos e lóxicos
Comprensión de problemas
económicos

nulo

básico

bo

avanzado

En función dos resultados desta proba adaptaranse as actividades propostas nas
unidades didácticas e as tarefas finais propostas para cada avaliación.

4.13.3 Proba de avaliación inicial

(1)

NOME.......................................APELIDOS...................
...............................................................
CURSO................GRUPO ......
1.

Cando les a prensa, como pasas polas noticias económicas?
• Non leo a prensa.
• Paso sen facer caso.
• Léoas por encima.
• Con interese.
2. Cal é a diferenza entre bens polos que hai que pagar un prezo e bens que son gratis?
Debería ter prezo a auga? E o aire?
3. Explica brevemente que é para ti o diñeiro e que función cumpre na economía.
4. Que é o euribor? Por que crees que sobe?
5. Segundo o teu punto de vista, indica se teñen ou non igual significado os seguintes
termos:
 Valor e prezo dos bens.
 Ingresos e riqueza dunha persoa.
 Custo e prezo dos bens.
6. Como crees que se mide o nivel de vida dunha persoa?
7. Sinala algunhas razóns polas que crees que o Estado intervén nos asuntos
económicos.
8. Indica se estás de acordo coas seguintes afirmacións e xustifica a túa resposta:
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•
•
•
•
•
•
•
•

O prezo da vivenda dispárase por especulación.
O mercado é o mecanismo máis adecuado para coordinar a actividade económica.
Os empresarios só buscan obter beneficios.
O desenvolvemento dun país depende só dos seus recursos económicos.
Os prezos soben porque os salarios soben.
As empresas privadas funcionan mellor que as públicas.
O paro é consecuencia da incorporación de novas tecnoloxías ás empresas.
A solución do paro está en traballar menos tempo e así distribuír mellor a
ocupación.
9. Indica, segundo o teu punto de vista, cales son os problemas máis
importantes da túa comunidade autónoma e da economía española, sinalando
algunhas medidas que axuden a solucionalos.
10. Ordena, segundo a túa opinión, as seguintes formas de distribución dos
ingresos dun país, incluíndo outras que ti consideres:
• A partir do risco e o investimento que se asuma.
• Segundo a importancia e calidade do traballo realizado.
• Segundo as horas de traballo de cada cal.
• A cada cal segundo as súas necesidades.
• Outros que propoñas:
11. Cando escoitas os informativos sobre temas económicos, cal é o teu nivel de
comprensión?
– Nada.
– Moi pouco.
– Decátome a medias.
– Bastante.
Proba de avaliación inicial(2)
Lectura dun texto e responder a preguntas
Con estas actividades de avaliación inicial pretendemos detectar os
coñecementos previos dos nosos alumnos á vez que motivar e presentar de
maneira introdutoria a planificación elaborada da materia (avaliacións, materiais,
obxectivos, metodoloxía, etc.) para o curso lectivo.
Coa información obtida da actividade realizaremos un diagnóstico sobre os seus
intereses e coñecementos previos dos alumnos que nos servirán de punto de
partida para o proceso de aprendizaxe da materia de Economía en 1.° de
Bacharelato.

4.14

Actividades Complementarias e extraescolares
Non se contemplan

4.15

Plan para a docencia on-line ou semipresencial

Durante o período on-line ou semipresencial non sufrirán modificacións os contidos, nin as
tarefas propostas ao alumnado.
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•
Na presentación de tarefas, poderá pedirse ao alumnado a súa defensa nunha
reunión on-line, pola plataforma Webex, cando o profesor o estime oportuno para garantir
a autoría da mesma
•
Poderánse realizar exames, de xeito extraordinario mediante medios dixitais, cando a
situación o requira, pero preferentemente os exames realizaránse de xeito presencial.
•
Os exames realizados de xeito non presencial realizaránse de forma que permitan
garantir a axeitada adquisición de coñecementos na materia, poderá variarse a estrutura
do exame, substituíndo as cuestións teóricas por cuestións críticas e/ou por cuestións
breves con limitación do tempo de resposta.
•
A xuízo do profesor da materia, poderá substituirse o exame pola realización de
tarefas concretas propostas ao alumnado en situación de confinamento.
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5.

Economía da Empresa 2º Bacharelato

5.1

Introdución
O Bacharelato ten como finalidade proporcionar ó alumnado formación, madurez
intelectual e humana, coñecementos e habilidades que lles permitan desenvolver funcións
sociais e incorporarse á vida activa con responsabilidade e competencia. E capacitará ó
alumnado para acceder á educación superior
A materia ha permitir o fomento dunha cultura e dun xeito de pensar empresarial, onde se
exerciten e medren a creatividade e o espírito de innovación, e se incentive a elaboración
de reflexións persoais e a toma de decisións fundamentadas, así como a concepción do
erro como fonte de progreso e aprendizaxe. Tamén ha contribuír ao desenvolvemento da
competencia matemática e das competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, de
comunicación lingüística e dixital, da capacidade de aprender a aprender, e do sentido da
iniciativa e o espírito emprendedor.

5.2

Aprendizaxes imprescindibles non acadados no curos 20-21
Non se considera porque esta é unha materia de formación inicial. O alumnado
comeza a súa aprendizaxe na materia dende cero.

5.3

Procedementos previstos para desenvolver aprendizaxes non adquiridas
Atenderemos especialmente aos problemas lingüísticos que propoñan as materias do
ámbito lingüístico por ser as que especialmente poidan afectar ao rendemento na
materia.

5.4

Outos aspectos a considerar
Tentarase este curso establecer estratexías que melloren esa tasa de abandono
incorporando ao alumnado ás plataformas de traballo a distancia e semipresencial
adaptando os materiais a formatos mais accesibles

5.5

ContrIbución ao desenvolvemnto das competencias clave
Economía da empresa está relacionada coa adquisición de tódalas competencias do
currículo:
O carácter integrador da materia de Economía fai que a súa aprendizaxe contribúa á
adquisición das competencias básicas:



Promove a competencia matemática mediante a realización de cálculos para a
determinación de magnitudes macroeconómicas e microeconómicas, así como o uso de
algoritmos e estratexias de cálculo. Achega, ademais, aos estudos estatísticos, as táboas e os
gráficos como instrumentos básicos para interpretar a realidade económica, en especial a de
Galicia, achegar posibles solucións e alternativas e predicir comportamentos futuros. O
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cálculo de probabilidades facilita a realización de análises de mercado e de diferentes
variables económicas, así como a extrapolación de determinadas tendencias que se aprecian
nos comportamentos das economías dos países das distintas áreas económicas a nivel
mundial.


Permite unha visión máis ampla e detallada da sociedade actual que axudará aos
alumnos a desenvolver a competencia social e cívica desde unha actitude reflexiva e
consciente, ao facilitarlles a comprensión de problemas tales como a inflación, o
desemprego, o esgotamento dos recursos naturais, o subdesenvolvemento, o consumismo, a
distribución da renda, as consecuencias da globalización etc. Xoga, ademais, un papel central
na configuración de valores e actitudes, de forma especial aqueles relacionados coa
solidariedade entre persoas, grupos e pobos; a actitude crítica ante as desigualdades
económicas; a importancia da conservación do medio natural para a calidade de vida, en
concreto en Galicia etc.



Contribúe ao desenvolvemento da comunicación lingüística, ao promover o
desenvolvemento das catro grandes habilidades: falar, escoitar, ler e escribir. A materia esixe
exercitarse na lectura, a escoita, a exposición e a argumentación. Por outra banda, a
comunicación de coñecementos, ideas e opinións, imprescindibles para lograr os obxectivos
desta materia, ao utilizar tanto a linguaxe verbal como a escrita, a valoración crítica das
mensaxes explícitas e implícitas en fontes diversas e, particularmente, na publicidade e nos
medios de comunicación, tamén axudan á adquisición da competencia. Igualmente, o
coñecemento e o uso de termos e conceptos propios da análise do socioeconómico,
posibilitan o enriquecemento do vocabulario e estimulan a representación mental que esixe
o desenvolvemento do pensamento lóxico-formal.



A achega á competencia dixital vén dada pola importancia que ten, na comprensión e
análise de datos de carácter económico, contar con destrezas relativas á obtención,
comprensión e interpretación de información, elemento imprescindible dunha boa parte das
aprendizaxes da materia. Contribúese, de xeito particular, na busca, obtención e tratamento
de información procedente da observación directa e indirecta da realidade, así como de
fontes escritas, gráficas, audiovisuais, tanto se utilizan como soporte o papel coma se foron
obtidas mediante as tecnoloxías da información e a comunicación. A análise de datos e
variables económicas, mediante táboas, gráficas, estatísticas etc. e a utilización de
instrumentos informáticos para a elaboración de informacións económicas, estimula esta
competencia.



A competencia para aprender a aprender supón posuír ferramentas que faciliten a
aprendizaxe, pero tamén ter unha visión estratéxica dos problemas e fenómenos
económicos e saber prever e adaptarse aos cambios e crises que se producen cunha visión
positiva. A todo isto contribúese, desde as posibilidades que ofrece para aplicar razoamentos
de distinto tipo, ao buscar explicacións multicausais e predicir efectos dos fenómenos
económicos; proporciona coñecementos das fontes de información e da súa utilización
mediante a recollida e clasificación da información obtida por diversos medios, sempre que
se realice unha análise desta. Tamén contribúe despois de que se favorece o
desenvolvemento de estratexias para pensar, para organizar, memorizar e analizar
informacións de carácter económico.

5.6

Obxectivos do bacharelato
O Bacharelato ten como finalidade proporcionar ao alumnado formación, madurez
intelectual e humana, coñecementos e habilidades que lles permitan desenvolver funcións
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sociais e incorporarse á vida activa con responsabilidade e competencia. Así mesmo,
capacitará ao alumnado para acceder á educación superior.
O Bacharelato contribuirá a desenvolver nos alumnos as capacidades que lles permitan:
a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha
conciencia cívica responsable, inspirada polos valores dá 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 ou seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver
pacificamente vos 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
dás persoas por calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención
especial ás persoas con discapacidade.
d) Afianzar vos hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para ou
eficaz aproveitamento dá 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 dá información e dá
comunicación.
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, vos seus
antecedentes históricos e vos principais factores dá súa evolución. Participar de xeito
solidario non desenvolvemento e na mellora do seu contorno social.
i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as
habilidades básicas propias da modalidade elixida.
l) 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.
o) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e
social, e impulsar condutas e hábitos saudables.
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p) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria.
q) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á
súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado.

5.6.1 Obxectivos específicos da meteria
O ensino da Economía da empresa no bacharelato terá como finalidade o desenvolvemento
das seguintes capacidades:
1.
Identificar a natureza, funcións e principais características dos tipos de
empresas máis representativos.
2.
Apreciar o papel das empresas na satisfacción das necesidades dos
consumidores e no aumento da calidade de vida e benestar da sociedade, así como
elaborar xuízos ou criterios persoais sobre as súas disfuncións.
3.
Analizar a actividade económica das empresas, en especial as da contorna
inmediata, a partir da función específica de cada unha das súas áreas organizativas,
as súas relacións internas e a súa dependencia externa.
4.
Recoñecer a importancia que para as empresas e a sociedade teñen a
investigación, as innovacións tecnolóxicas e a globalización económica en relación
coa competitividade, o crecemento e a localización empresarial.
5.
Valorar criticamente as posibles consecuencias sociais e ambientais da
actividade empresarial, así como a súa implicación no esgotamento dos recursos
naturais, sinalando a súa repercusión na calidade de vida das persoas.
6.
Analizar o funcionamento de organizacións e grupos en relación coa aparición e
resolución de conflitos.
7.
Identificar as políticas de mercadotecnia de diferentes empresas en función dos
mercados aos que dirixen os seus produtos.
8.
Interpretar, de modo xeral, estados de contas anuais de empresas,
identificando os seus posibles desequilibrios, e propor medidas correctoras.
9.
Obter, seleccionar e interpretar información, tratala de forma autónoma,
utilizando, no seu caso, medios informáticos, e aplicala á toma de decisións
empresariais.
10.
Deseñar e elaborar proxectos sinxelos de empresa con creatividade e iniciativa,
propondo os diversos recursos e elementos necesarios para organizar e xestionar o
seu desenvolvemento.

5.7

Concreción para cada estándar de aprendizaxe. Relación coas competencias clave,
mínimos esixibles e ponderación
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Economía da Empresa PRIMEIRO TRIMESTRE
Criterios de
avaliación

Estándares de aprendixaze

Compete
ncias
clave
CD,CMCC
T,CSIE,CA
A,CD,CCL

Mínimos esixibles

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
responsabilida
des legais
dos/das
propietarios/a
se
xestores/as, e
as esixencias
de capital

EEB1.1.1. Distingue as formas
xurídicas das empresas e relaciónaas
coas esixencias de capital e coas
responsabilidades para cada tipo.
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.
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.
EEB1.1.4. Describe os elementos da
empresa en relación coas funcións
que desenvolven e os obxectivos que
procuran dentro do sistema.

-Formas xurídicas das empresas
-Criterios de clasificación de las
empresas
-Razoa a forma xurídica
apropiada correspondente a
cada caso práctico
-Funcións, elementos e
obxectivos da empresa

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.
B2.1.
Identificar e

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.
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.
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.

CD,CMCC
T,CSC,CSI
EE

-Contorna da empresa
-Responsabilidade social e
ambiental da empresa
- O proceso de creación de
valor: a cadea de valor

EEB2.1.1. Describe e analiza os
factores que determinan a

CCL,CMC
CT,CD,CSI

- Localización e dimensión
empresarial
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analizar as
estratexias de
crecemento e
as decisións
tomadas polas
empresas,
tendo en
consideración
as
características
do marco
global en que
actúan.

localización e a dimensión dunha
empresa, e valora a transcendencia
futura para a empresa desas
decisións.
EEB2.1.2. Valora o crecemento da
empresa como estratexia
competitiva e relaciona as economías
de escala coa dimensión óptima da
empresa.
EEB2.1.3. Identifica e explica as
estratexias de especialización e
diversificación.
EEB2.1.4. Analiza as estratexias de
crecemento interno e externo a
partir de supostos concretos.
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.
EEB2.1.6. Describe as características
e as estratexias de desenvolvemento
da empresa multinacional, e valora a
importancia da responsabilidade
social e ambiental.
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.
B3.1. Explicar
EEB3.1.1. Reflexiona sobre a división
a planificación, técnica do traballo nun contexto
a organización global de interdependencia
e a xestión dos económica para valorar a súas
recursos
consecuencias sociais.
dunha
EEB3.1.2. Describe a estrutura
empresa,
organizativa, o estilo de dirección, as
valorando as
canles de información e de
posibles
comunicación, o grao de
modificacións participación na toma de decisións e
para realizar
a organización informal da empresa.
en función do EEB3.1.3. Identifica a función de cada
ámbito en que área de actividade da empresa
desenvolve a
(aprovisionamento, produción e
súa actividade comercialización, investimento e
e dos
financiamento, recursos humanos e
obxectivos
administrativa), así como as súas
formulados.
interrelacións.
EEB3.1.4. Investiga sobre a
organización nas empresas do seu

EE,CAA

-Estratexias de crecemento
interno e externo
-Pequenas e medianas
empresas: estratexias de
mercado
-Importancia das pequenas e
medianas empresas (PYMES) na
economía
-Empresa multinacional:
aspectos positivos e negativos
de seu funcionamento

CMCCT
CSC,CCL,C
SIEE,CD,C
AA

-División técnica do traballo e
necesidade de organización no
mercado actual.
-Funcións básicas da dirección.
- Planificación e toma de
decisións estratéxicas.
- Organización formal e
informal da empresa: deseño
e análise da súa estrutura.
- A xestión dos recursos
humanos e a súa incidencia na
motivación.
- Os conflitos de intereses e as
súas vías de negociación.
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ámbito máis próximo e identifica
vantaxes e inconvenientes, detecta
problemas para solucionar, e
describe propostas de mellora.
EEB3.1.5. Aplica os seus
coñecementos a unha organización
concreta, para detectar problemas e
propor melloras.
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.
Economía da Empresa SEGUNDO TRIMESTRE
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,
interpreta os resultados obtidos, e
coñecendo medios e alternativas de
mellora da produtividade nunha
empresa.
EEB4.1.2. Analiza e valora a relación
entre a produtividade e os salarios
dos/das traballadores/as.
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.
B4.2.
EEB4.2.1. Distingue os ingresos e os
Determinar a
custos dunha empresa, calcula o seu
estrutura de
beneficio ou a súa perda xerados ao
ingresos e
longo do exercicio económico,
custos dunha
aplicando razoamentos matemáticos,
empresa,
e interpreta os resultados.
calculando o
EEB4.2.2. Identifica e calcula os tipos
seu beneficio e de custos, ingresos e beneficios
o seu limiar de dunha empresa, e represéntaos
rendibilidade, graficamente.
a partir dun
EEB4.2.3. Calcula o limiar de vendas
suposto
(de rendibilidade) necesario para a
formulado.
supervivencia da empresa.
EEB4.2.4. Analiza os métodos custo
beneficio e custo eficacia como
instrumentos de medida e avaliación
que axudan á toma de decisións.
B4.3. Describir EEB4.3.1. Identifica os custos que
os conceptos
xera o almacén e resolve casos
fundamentais prácticos sobre o ciclo de inventario.
do ciclo de
EEB4.3.2. Valora as existencias en
inventario e
almacén mediante diferentes

CD,CMCC
T,CSC,CA
A

-Produtividade como indicador
da eficiencia e o seu cálculo
-Significado de I+D+i e a súa
relación coa competividade e
o crecemento

CD,CMCC
T,CSIEE

- Clasificación e cálculo dos
custos na empresa.
- Cálculo e interpretación e
representación do limiar de
rendibilidade da empresa.

CD,CMCC
T,CSIEE

-Custes de xestión de
inventarios.
-Métodos de valoración de
existencias.
- Modelos de xestión de
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manexar os
modelos de
xestión.

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.

métodos.
EEB4.3.3. Valora a relación entre o
control de inventarios e a
produtividade e a eficiencia nunha
empresa.
EEB5.1.1. Caracteriza un mercado en CSIEE,CA
función de diferentes variables como, A,CD,CM
por exemplo, o número de
CCT,CSC
competidores e o produto vendido.
EEB5.1.2. Identifica e adapta a cada
caso concreto as estratexias e os
enfoques de márketing.
EEB5.1.3. Interpreta e valora
estratexias de márketing,
incorporando nesa valoración
consideracións de carácter ético,
social e ambiental.
EEB5.1.4. Comprende e explica as
fases e as etapas da investigación de
mercados.
EEB5.1.5. Aplica criterios e
estratexias de segmentación de
mercados en casos prácticos.
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.
EEB5.1.7. Describe a organización e o
funcionamento do departamento
comercial da empresa.
EEB5.1.8. Determina as necesidades
da clientela en relación coas
características dos produtos ou dos
servizos ofrecidos pola empresa.

inventarios.

- Concepto e clases de mercado.
-Técnicas de investigación de
mercados.
-Segmentación de mercados.
-Variables do márketing-mix e
elaboración de estratexias.
-Estratexias de márketing e ética
empresarial.
-Tecnoloxías da información e
das comunicacións e
márketing.

Economía da Empresa TERCEIRO TRIMESTRE
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

EEB6.1.1. Recoñece os elementos
patrimoniais e a función que teñen
asignada.
EEB6.1.2. Identifica, valora e clasifica
os bens, os dereitos e as obrigas da
empresa en masas patrimoniais.
EEB6.1.3. Interpreta a
correspondencia entre os
investimentos e o seu financiamento.
EEB6.1.4. Detecta posibles
desaxustes no equilibrio patrimonial,
na solvencia e no apancamento da
empresa, mediante a utilización de

CMCCT,C
SIEE,CAA,
CD

- A composición do patrimonio e
a súa valoración.
- As contas anuais e a imaxe fiel.
-Elaboración do balance e da
conta de perdas e ganancias.
- Análise e interpretación da
información contable.
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información
obtida e
propor
medidas para
a súa mellora.

rateos.
EEB6.1.5. Propón medidas
correctoras axeitadas en caso de se
detectar desaxustes patrimoniais ou
financeiros.
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.
EEB6.1.7. Recoñece a conveniencia
do equilibrio económico, patrimonial
e financeiro da empresa.
EEB6.1.8. Valora a importancia da
información na toma de decisións.
EEB6.1.9. Calcula o resultado do
exercicio económico da empresa,
empregando os criterios de
imputación aplicables.
EEB61.10. Identifica, interpreta e
clasifica os elementos do resultado
da empresa.
B6.2.
EEB6.2.1. Identifica as obrigas fiscais
Recoñecer a
das empresas segundo a súa
importancia
organización e a actividade que
do
desenvolvan.
cumprimento EEB6.2.2. Describe o funcionamento
das obrigas
básico dos impostos que recaen
fiscais e
sobre as empresas e destaca as
explicar os
principais diferenzas entre eles.
impostos que
EEB6.2.3. Valora a achega que supón
afectan as
para a riqueza nacional supón a carga
empresas.
impositiva que soportan as
empresas.
B7.1. Valorar
EEB7.1.1. Coñece e enumera os
proxectos de
métodos estáticos (prazo de
investimento, recuperación) e dinámicos (criterio
xustificar
do valor actual neto) para seleccionar
razoadamente e valorar investimentos.
a selección da EEB7.1.2. Aplica métodos estáticos
alternativa
(prazo de recuperación) e dinámicos
máis
(valor actual neto), nun suposto
vantaxosa,
concreto de selección de alternativas
diferenciar as
de investimento para unha empresa.
posibles fontes EEB7.1.3. Explica as posibilidades de
de
financiamento das empresas
financiamento diferenciando o externo e o interno,
nun
a curto e a longo prazo, así como o
determinado
custo de cada un e as implicacións na
suposto e
marcha da empresa.
razoar a
EEB7.1.4. Analiza, nun suposto

CMCCT,C
SIEE,CLC,
CSC

- Fiscalidade empresarial:
principais figuras impositivas e
elementos clave da súa
estrutura e do seu
funcionamento.

CD,CSIEE,
CMCCT,C
CL,CAA

-Estrutura económica e
financeira da empresa.
-Concepto e clases de
investimento.
-Valoración e selección de
proxectos de investimento.
-Fontes de financiamento
interno e externo da empresa.
Novas formas de
financiamento.
- Ciclos da empresa.
- Período medio de maduración.
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elección máis
axeitada.

5.8

concreto de financiamento externo,
as opcións posibles, os seus custos e
as variantes de amortización.
EEB7.1.5. Analiza e avalía, a partir
dunha necesidade concreta, as
posibilidades que teñen as empresas
de recorrer ao mercado financeiro.
EEB7.1.6. Valora as fontes externas e
internas de financiamento da
empresa.
EEB7.1.7. Analiza e expresa as
opcións financeiras que mellor se
adaptan a un caso concreto de
necesidade financeira.
EEB7.1.8. Aplica os coñecementos
tecnolóxicos á análise e á resolución
de supostos.
EEB7.1.9. Identifica e describe os
ciclos da actividade da empresa e a
súas fases.
EEB7.1.10. Calcula, para un
determinado suposto práctico, o
períodos de maduración da empresa,
e distingue as súas fases.

Relación entre unidades didácticas e currículo
Os contidos estrutúranse en sete grandes bloques:



Bloque 1, A empresa: ten como obxectivo iniciar ó alumno no estudo da empresa e o
empresario. Se aborda el concepto de empresa, clases e principais características,
as diferentes formas xurídicas que poden adoptar e as exixencias de capital, así
como a súa responsabilidade social e medioambiental



Bloque 2, Desenvolvemento da empresa: se analizan os factores para a localización da
empresa, as estratexias de crecemento interno e externo que poden levar a cabo, a
importancia das pequenas e medianas empresas, a internacionalización e o papel
das multinacionais.



Bloque 3, Organización e dirección da empresa: está dirixido ó estudo da organización y
dirección da empresa. Inclúe contidos como as funcións básicas da dirección, a
planificación e toma de decisións, a organización, a xestión dos recursos humanos e
a súa incidencia na motivación.



Bloque 4, A función produtiva: pretende analizar o proceso produtivo, a eficiencia e a
produtividade, Se aborda a importancia da investigación, o desenvolvemento e a
innovación (I+D+i) como elementos clave para o cambio tecnolóxico e mellora da
competitividade empresarial, se analizan os custes de produción, o limiar de
rendibilidade da empresa e a xestión dos inventarios.



Bloque 5, A función comercial da empresa: forman parte dos contidos de este bloque as
clases de mercado e a investigación de mercados, os análises do consumidor, a
segmentación de mercados e as variables do marketing-mix.
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Bloque 6, A información na empresa: pretende iniciar ó alumno no coñecemento das
obrigas contables e as obrigas fiscais da empresa. Se tratan contidos como a
composición do patrimonio, as contas anuais, o análise e interpretación da
información contable y los distintos impostos que afectan ao funcionamento da
empresa.



Bloque 7, La función financeira: se analizan las distintas fontes de financiamento da
empresa, tanto internas como externas, e a selección de inversións para
desenvolver a súa actividade empresarial.

O reparto dos contidos do currículo relacionados co libro por avaliacións será:
-

Primeira avaliación: unidades 1, 2 (Bloque I), 3 , 4 (Bloque II).5,6 (Bloque III)

-

Segunda avaliación: unidades 7 e 8, (Bloque IV) 9 e 10 (Bloque V)

-

Terceira avaliación: unidades 11 e 12(Bloque VI), 13 e 14 (Bloque VII)

5.9

Grao mínimo de conseuión de estándares e procedementos de avaliación
Aparecen referidos no aprtado 5.7

5.10

Concrecións metodolóxicas que require a materia

Tratamento do fomento da lectura:
–

Interese por ler diante do grupo con claridade e vocalizando.

–
Valoración se a información dada por un texto é fiable, atendendo ás unidades de
medida que se mencionan.
–
Comprensión do enunciado dun problema a partir da análise de cada unha das partes
do texto e a identificación dos aspectos máis relevantes, comprobación da coherencia da
solución co problema proposto.
–
Análise dos aspectos máis destacables dos gráficos a partir de exemplos tomados dos
medios de comunicación e de informacións relacionadas co ámbito económico.
–
Expresar concisa e claramente unha análise económica baseada nun conxunto de
datos dados.
–
Valoración crítica das informacións económicas que aparecen nos medios de
comunicación, sabendo detectar, se os houbese, abusos e usos incorrectos.
–
Recoñecemento e valoración da utilidade da linguaxe económica para representar e
axudar a entender problemas da vida cotiá.
–
Utilización de ferramentas tecnolóxicas para facilitar os cálculos de tipo numérico,
alxébrico ou estatístico..
–
Utilización da calculadora como axuda nos cálculos matemáticos con números
decimais e fraccións.
–
Utilización de programas informáticos como axuda na resolución de problemas
variados.
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–
Utilización da calculadora ou folla de cálculo para organizar datos, calcular
parámetros centrais (media, mediana, moda) e de dispersión (percorrido e desviación
típica) e xerar os gráficos máis adecuados á situación estudada.
–

Emprego do computador para buscar información en Internet útil.

–
Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación como instrumento
básico de estudo.
Proporanse medidas de reforzo mediante lecturas, vídeos e outros materiais
complementarios para aqueles alumnos que teñan dificultades coas competencias básicas.
Todos eles dispoñibles a través da aula virtual
Proporanse diferentes canles para a presentación das tarefas que, de acordo coa teoría das
Intelixencias Múltiples, se adapten mellor a cada un dos alumnos. Así en cada tema serán
de elección unha serie de tarefas que propoñen formas de realización adaptadas a cada
unha destas intelixencias (infografías, comics, vídeo presentacións, textos...)
A través da aula virtual da materia garantírase o seguimento da materia a aquel alumnado
que, por razóns xustificadas, non poida durante algún tempo asistir ás clases.

5.11

Materiais e recusos didácticos

–
Material de traballo aportado polo profesor.
–
texto ECONOMÍA DE LA EMPRESA, editorial Galinova
–
Para traballar seguindo o modelo e esquema das probas de Selectividade remitirase
aos alumnos/as á consulta das páxinas web: http://ciug.cesga.es
–
Aplicacións informáticas:
–
A creación de empresas. CD-ROM. IGAPE. BIC GALICIA.
–
Software diverso ( Excell, Word, PowerPoint…).
Recursos web
–
www.eea.eu.int Páxina da Axencia Europea de Ambiente.
–
www.camerdata.es Páxinas webs das Cámaras de Comercio.
–
www.rmc.es Páxina do Rexistro Mercantil.
–
www.aeat.es Páxina da Axencia Tributaria.
–
www.circe.es Páxina da Dirección Xeral de Política de Peme. Constitución de
sociedades en Internet.
–
www.paginas-amarillas.es Reúne información sobre empresas agrupadas por
categorías.
–
www.cis.es Páxina do Centro de Investigacións Sociolóxicas. Contén diversas enquisas,
algunhas das cales teñen que ver coa motivación dos consumidores.
–
www.cocacola.es Exemplo de páxina dunha empresa relevante no seu sector.
–
www.zara.es Exemplo de páxina dunha empresa relevante no seu sector.
–
www.ico.es Páxina do Instituto Nacional de Crédito.
–
www.ipyme.org Dirección Xeral de Política de Pemes. Base de datos sobre axudas e
subvencións.
–
www.seg-social.es Páxina da Seguridade Social.
–
www.inem.es Servizo Público de Emprego Estatal. Tipos de contratos de traballo,
Estatuto dos Traballadores, etc.
–
www.mtas.es/mujer Páxina do Instituto da Muller. Iniciativas para promover o
emprego da muller.
–
www.laboris.net Páxina web de busca de emprego.
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–
www.creaciondempresas.com Páxina de Improdex Desarrollo Empresarial S.L., que
facilita información sobre a creación de empresas.
–
www.constituciondesociedades.com Trámites on-line para constituír sociedades.
–
www.emprendedorXXI.es Páxina de La Caixa. O portal do emprendedor innovador.
–
www.aprendeaemprender.com Páxina elaborada pola Xunta de Castela e León
dedicada a emprendedores.

5.12
5.12.1

Criterios de cualificación e promoción
Instrumentos de avaliación para cada estándar de aprendizaxe

Estándares de aprendizaxe

Instrumentos de avaliación

EEB1.1.1. Distingue as formas xurídicas das
empresas e relaciónaas coas esixencias de
capital e coas responsabilidades para cada tipo.
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.
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.
EEB1.1.4. Describe os elementos da empresa en
relación coas funcións que desenvolven e os
obxectivos que procuran dentro do sistema.
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.
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.
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.
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.
EEB2.1.2. Valora o crecemento da empresa

Probas obxectivas:
-Proba escrita que conste de preguntas de
resposta breve na que adxudicará unha forma
xurídica a cada tipo de situación proposta
(capital, responsabilidade, número de socios..).
- Completar un cadro de correspondencia
entre as empresas dadas e os distintos criterios
de clasificación
-Enumerar os elementos, áreas funcionais e
obxectivos da empresa

Traballo individual:
-Localizar na zona unha empresa de cada
forma xurídica estudiada
-Elixir unha empresa e analizar a súa
repercusión social e medioambiental

Probas obxectivas:
-Proba escrita que conste de preguntas de
resposta breve nas que se expoñen os factores
de localización e dimensión dunha empresa.
-Proba escrita que incorporará preguntas de
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como estratexia competitiva e relaciona as
economías de escala coa dimensión óptima da
empresa.
EEB2.1.3. Identifica e explica as estratexias de
especialización e diversificación.
EEB2.1.4. Analiza as estratexias de crecemento
interno e externo a partir de supostos
concretos.
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.
EEB2.1.6. Describe as características e as
estratexias de desenvolvemento da empresa
multinacional, e valora a importancia da
responsabilidade social e ambiental.
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.
EEB3.1.1. Reflexiona sobre a división técnica do
traballo nun contexto global de
interdependencia económica para valorar a
súas consecuencias sociais.
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.
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.
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.
EEB3.1.5. Aplica os seus coñecementos a unha
organización concreta, para detectar problemas
e propor melloras.
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.
EEB4.1.1. Realiza cálculos da produtividade de
distintos factores, interpreta os resultados
obtidos, e coñecendo medios e alternativas de
mellora da produtividade nunha empresa.

explicar e relacionar as formas de crecementos
e as estratexias a aplicar en cada caso
-Proba escrita que conste de preguntas
referentes á importancia e funcións que
compren as PEMES no noso país
- Proba escrita que conste de preguntas
referentes á importancia e funcións que
compren as multinacionais no noso país
- Proba escrita na que o alumnado teña que
explicar o impacto das novas tecnoloxías nas
estratexias e na competitividade global

Proba escrita na que o alumnado teña que:
- Describir os principios organizativos
- Analizar as consecuencias sociais da división
do traballo
-Diferenciar entre organización formal e
informal na empresa
-Enumerar as diferentes áreas funcionais da
empresa
Traballo individual:
- Localizar unha empresa da contorna e
analizar a súa estrutura organizativa e
representar o seu organigrama

Proba escrita na que o alumnado teña que:
-Describir as teorías sobre a motivación
humana
-Analizar os estilos e teorías sobre o liderazgo
- Enumerar os elementos do contrato de
traballo
-Realizar un cadro cas distintas modalidades de
contratación
-Explicar as vías de negociación nos conflitos
de intereses
- Definir o convenio colectivo
Proba escrita na que o alumnado teña que:
-Resolver un exercicio de cálculo de
produtividade global e por factores
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EEB4.1.2. Analiza e valora a relación entre a
produtividade e os salarios dos/das
traballadores/as.
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.
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.
EEB4.2.2. Identifica e calcula os tipos de custos,
ingresos e beneficios dunha empresa, e
represéntaos graficamente.
EEB4.2.3. Calcula o limiar de vendas (de
rendibilidade) necesario para a supervivencia
da empresa.
EEB4.2.4. Analiza os métodos custo beneficio e
custo eficacia como instrumentos de medida e
avaliación que axudan á toma de decisións.
EEB4.3.1. Identifica os custos que xera o
almacén e resolve casos prácticos sobre o ciclo
de inventario.
EEB4.3.2. Valora as existencias en almacén
mediante diferentes métodos.
EEB4.3.3. Valora a relación entre o control de
inventarios e a produtividade e a eficiencia
nunha empresa.
EEB5.1.1. Caracteriza un mercado en función de
diferentes variables como, por exemplo, o
número de competidores e o produto vendido.
EEB5.1.2. Identifica e adapta a cada caso
concreto as estratexias e os enfoques de
márketing.
EEB5.1.3. Interpreta e valora estratexias de
márketing, incorporando nesa valoración
consideracións de carácter ético, social e
ambiental.
EEB5.1.4. Comprende e explica as fases e as
etapas da investigación de mercados.
EEB5.1.5. Aplica criterios e estratexias de
segmentación de mercados en casos prácticos.
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.
EEB5.1.7. Describe a organización e o
funcionamento do departamento comercial da
empresa.
EEB5.1.8. Determina as necesidades da clientela
en relación coas características dos produtos ou

Proba escrita na que o alumnado teña que:
-A partir de certos datos resolver un exercicio
de custes, ingresos e beneficios e comentar e
representar graficamente os resultados
obtidos.
- Calcular o limiar de rendibilidade, representar
graficamente e comentar o resultado

Proba escrita na que o alumnado teña que:
-Cubrir unha ficha de almacén segundo os
diferentes métodos
-Comentar a idonieade de cada método en
supostos de inflación e deflación

Proba escrita na que o alumnado teña que:
-Completar unha táboa na que se relaciona os
diferentes tipos de mercado coas
características de cada un deles
- Relacionar algúns exemplos concretos coas
estratexias aplicadas na súa comercialización
-Enumerar as fases da investigación de
mercado
-Realizar un cadro de vantaxe e inconvenientes
da aplicacións das novas tecnoloxías

115

dos servizos ofrecidos pola empresa.
EEB6.1.1. Recoñece os elementos patrimoniais
e a función que teñen asignada.
EEB6.1.2. Identifica, valora e clasifica os bens,
os dereitos e as obrigas da empresa en masas
patrimoniais.
EEB6.1.3. Interpreta a correspondencia entre os
investimentos e o seu financiamento.
EEB6.1.4. Detecta posibles desaxustes no
equilibrio patrimonial, na solvencia e no
apancamento da empresa, mediante a
utilización de rateos.
EEB6.1.5. Propón medidas correctoras
axeitadas en caso de se detectar desaxustes
patrimoniais ou financeiros.
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.
EEB6.1.7. Recoñece a conveniencia do
equilibrio económico, patrimonial e financeiro
da empresa.
EEB6.1.8. Valora a importancia da información
na toma de decisións.
EEB6.1.9. Calcula o resultado do exercicio
económico da empresa, empregando os
criterios de imputación aplicables.
EEB61.10. Identifica, interpreta e clasifica os
elementos do resultado da empresa.
EEB6.2.1. Identifica as obrigas fiscais das
empresas segundo a súa organización e a
actividade que desenvolvan.
EEB6.2.2. Describe o funcionamento básico dos
impostos que recaen sobre as empresas e
destaca as principais diferenzas entre eles.
EEB6.2.3. Valora a achega que supón para a
riqueza nacional supón a carga impositiva que
soportan as empresas.
EEB7.1.1. Coñece e enumera os métodos
estáticos (prazo de recuperación) e dinámicos
(criterio do valor actual neto) para seleccionar e
valorar investimentos.
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.
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

Proba escrita na que o alumnado teña que:
-Realizar un balance de situación, o seu
correspondente análise financieira e medidas
correctoras pertinentes
-Realizar a conta de perdas e ganancias, o seu
análise económico e medidas correctoras
pertinentes

Proba escrita na que o alumnado teña que:
-Describir os elementos dun imposto
-Explicar a fiscalidade do empresario social e
individual

Proba escrita na que o alumnado teña que:
-Diferenciar entre métodos estáticos y
dinámicos de valoración de investimentos
-Resolver un problema de elección de
investimentos polos diferentes métodos
-Realizar un esquema coas diferentes formas
de financiamento e explicar cada unha delas
-Explicar cada fase que conforma o período
medio de maduración, distinguindo entre
PMM financeiro e económico
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marcha da empresa.
EEB7.1.4. Analiza, nun suposto concreto de
financiamento externo, as opcións posibles, os
seus custos e as variantes de amortización.
EEB7.1.5. Analiza e avalía, a partir dunha
necesidade concreta, as posibilidades que
teñen as empresas de recorrer ao mercado
financeiro.
EEB7.1.6. Valora as fontes externas e internas
de financiamento da empresa.
EEB7.1.7. Analiza e expresa as opcións
financeiras que mellor se adaptan a un caso
concreto de necesidade financeira.
EEB7.1.8. Aplica os coñecementos tecnolóxicos
á análise e á resolución de supostos.
EEB7.1.9. Identifica e describe os ciclos da
actividade da empresa e a súas fases.
EEB7.1.10. Calcula, para un determinado
suposto práctico, o períodos de maduración da
empresa, e distingue as súas fases.

5.12.2

Criterios de promoción

A nota da avaliación será o resultado da puntuación obtida nas probas escritas realizadas. A
nota da avaliación consistirá 100% en probas escritas (exames): estarán realizadas de tal xeito
que conteñan cuestións tipo test, preguntas cortas e cuestións de desenvolvemento ou casos
prácticos. Cada proba escrita poderá abarcar entre 1 e 3 unidades didácticas, en función da
extensión e dificultade dos contidos. Cada exame estará valorado sobre 10. Para superar a
materia deberá obterse cando menos a cualificación de 4,5 puntos no cálculo da media das 3
avaliacións, calculada a partir das cualificacións SEN REDONDEO obtidas en cada avaliación ou
nos exames de recuperación correspondentes.
A proba escrita que poderá incluír:
–
Probas obxectivas de resposta breve.
–
Probas obxectivas comentadas, nas que se lle pide ó alumnado que comente ou
xustifique a súa resposta.
–
Probas de definición de conceptos, nas que se debe expresar un concepto e
inclusive propor exemplos ilustrativos.
–
Resolución de problemas.
Todas as cuestións ou problemas terán como referencia os criterios de avaliación
correspondentes.
Como criterio de corrección das actividades e das probas escritas, valoraranse os
coñecementos teórico/prácticos do alumnado, así como o rigor nos razoamentos
desenvolvidos e na linguaxe empregada. No desenvolvemento dos problemas, exercicios e
cuestións valoraranse os seguintes aspectos:
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A coherencia ordenada e razoada na exposición da resposta.
A claridade da exposición.
A utilización dunha adecuada terminoloxía.
A facilidade e a precisión na realización do cálculo.

Ademais a puntuación de cada pregunta está condicionada polo que o alumno fai ben, é dicir,
as preguntas parcialmente contestadas ou incorrectas nos resultados finais, poden acadar
unha puntuación intermedia en función do seu desenvolvemento. No suposto de que a nota a
constar nos documentos de avaliación conteña decimais, redondearase ó enteiro por exceso
ou defecto (5,5 será un 6, e un 5,3 será un 5).
A falta de asistencia aos exames non é recuperable, salvo en caso de xustificación médica (
en caso de enfermidade) ou de institución oficial ( no caso de requerimento para exames ou
por causa ineludible). A recuperación de exames aos que se faltou por causa xustificada
farase antes da avaliación, de ser posible, ou posteriormente e farase constar no caderno do
profesor.
Os alumnos poderán recuperar a materia non superada nos primeiros días do seguinte
trimestre.
En dita materia non está permitido o uso de teléfonos móbiles, reloxos intelixentes nin
calquera outro dispositivo electrónico durante as probas escritas. Se nalgunha das probas
escritas o profesor/a ve a algún alumno copiando, ou realizando algún acto que se puidera
considerar sospeitoso do mesmo (entendendo como tal falar cun compañeiro, intercambiar
algún tipo de material durante as probas, manipular obxectos nos bolsillos, utilizar material
non permitido como libro de texto ou apuntes, etc.) inmediatamente procederá a retirada do
exame e obterá unha cualificación de cero nesa proba, polo que o alumno se verá obrigado a
acudir a recuperación da avaliación, non sendo posible recuperar só ese exame. Igualmente se
ve a algún alumno utilizando o móbil ou algún outro dispositivo sospeitoso tal como reloxo,
auriculares ou pinganillo, a actuación será a mesma.
O alumnado que non aprobe na avaliación final ordinaria, terá que presentrse á proba final da
convocatoria extraordinaria. No mes de xuño haberá un exame extradinario, coa materia
distribuída por trimestres, para aqueles alumnos que teñan algunha avaliación suspensa.
Dita proba será global; estará referida ás unidades de traballo e ós criterios de avaliación
asociados, recollidos na presente Programación; a súa estrutura coincidirá coa das realizadas
ó longo do curso. A valoración máxima será de 10 puntos e deberase obter un mínimo de 4,5
puntos no exame para considerarse superada cun 5.
5.12.2.1 Criterios de cualificación.
Os recollidos no apartado 5.7
5.12.2.2 Instrumentos de avaliación.
o

Probas escritas: como mínimo realizarase unha proba escrita por trimestre
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5.13

Organización de materias pendentes.

Non existe alumnado en esta situación porque a materia non é de continuidade

5.14

Concreción dos elementos transversais

Os contidos transversais son elementos educativos básicos que han de integrarse nas
diferentes áreas e que a sociedade demanda. Sempre se poderán introducir aspectos
relacionados cos temas transversais e para integrar os devanditos temas servirémonos e
valeremos da actitude e comportamento que o profesor ten para os alumnos e alumnas, xa
que son un exemplo para imitar ou desprezar polo alumnado.
Dentro do desenvolvemento das UD., trataranse como contidos ou áreas transversais os
que máis acorde que vaian o tema para desenvolver, dos oito establecidos (moral e cívica,
igualdade de sexos, consumidor, para a paz, para a saúde, ambiental, sexual e viaria). Estes
serían:
a) Educación moral e cívica: co fin de que os alumnos saiban actuar e resolver problemas en
determinadas situacións cotiás, poñerase en práctica na aula a explicación sistemática de
alternativas, a precisión da linguaxe, a perseveranza na procura de solucións, etc.
b) Educación para a igualdade de sexos: comportarémonos e actuaremos de forma
solidaria e comprensiva, potenciado o respecto cara a si mesmo e cara aos demais.
Utilizaremos a linguaxe de forma non discriminatoria, utilizaremos materiais non sexistas,
faremos fincapé na ruptura dos estereotipos sociais, das profesións das mulleres mediante
a orientación laboral.
c) Educación do consumidor: mostraremos coa nosa actitude, un uso racional e adecuado
das cousas, evitando accións de consumo desmesurado sen un fin ou obxectivo concreto, é
dicir accións do comprar por comprar, senón transmitir valores de racionalidade ante o
consumo.
d) Educación para a paz: debemos potenciar o diálogo entre os suxeitos, como a mellor
forma de resolver os conflitos e desenvolver unha actitude de respecto e recoñecemento
das persoas que fomenta a convivencia e a pluralidade de ideas.
e) Educación ambiental: fomentando hábitos colectivos como: non contaminar con pilas,
non utilizar papel descontroladamente, fomentar o coidado da contorna, etc.
f) Educación para a saúde: fomentando hábitos colectivos como: non ensuciar a clase, nin o
centro, potenciar o uso de papeleiras, etc.

5.15
5.15.1

Medidas de atención á diversidade
Directrices para a avaliación inicial.

O profesorado recompilara nos primeiros días de clase, información sobre os coñecementos
previos do alumnado e o grao de desenvolvemento das competencias básicas, realizaranse
probas, tamén se terán en conta os datos recollidos durante o desenrolo das clases, exercicios
feitos na clase e na casa, actitude, etc.
O seu obxectivo é facilitar información sobre diversos aspectos do alumnado tales como o seu
coñecemento acerca das destrezas propias da materia e a detección de alumnado con posibles
dificultades de aprendizaxe ou con capacidades superiores a media do grupo. Dita información
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servirá ó profesor para programar as adaptacións necesarias, así como as actividades de reforzo
ou ampliación se fose necesario.
5.15.2

Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan
adoptar como consecuencia dos seus resultados.

A proba levarase a cabo na primeira semana. Para levar a cabo a avaliación inicial do
alumnado se proporá a lectura dun texto con conceptos económicos básicos e se pedirá a
resposta a unha serie de cuestións que tentarán valorar a súa capacidade de análise e síntese
e captación da información.
Sobre a lectura de ese texto se pedirá ao alumno que:






seleccione e subliñe a tese principal e as subsidiarias
exprese en un texto mínimo o sentido que tenta transmitir o texto
defina os conceptos máis relevantes
elabore un esquema coa relación entre os conceptos fundamentais do texto.
explique a súa posición respecto ao problema de forma que permita valorar a súa
capacidade argumental.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
TRANSVERSAIS
lectura comprensiva de textos
Análise crítico e identificación de
teses filosóficos
Elabora e comprende o vocabulario
básico
Elaboración de esquemas y mapas
conceptuais
Creación autónoma e propia
Organización ordenada do texto
escrito
Uso dos recursos retóricos e lóxicos

nulo

básico

bo

avanzado

En función dos resultados desta proba adaptaranse as actividades propostas nas
unidades didácticas e as tarefas finais propostas para cada avaliación.

5.15.3 Proba de avaliación inicial

(1)

NOME.......................................APELIDOS...................
...............................................................
CURSO................GRUPO ......
12. Cando les a prensa, como pasas polas noticias económicas?
• Non leo a prensa.
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• Paso sen facer caso.
• Léoas por encima.
• Con interese.
13. Cal é a diferenza entre bens polos que hai que pagar un prezo e bens que son gratis?
Debería ter prezo a auga? E o aire?
14. Explica brevemente que é para ti o diñeiro e que función cumpre na economía.
15. Que é o euribor? Por que crees que sobe?
16. Segundo o teu punto de vista, indica se teñen ou non igual significado os seguintes
termos:
 Valor e prezo dos bens.
 Ingresos e riqueza dunha persoa.
 Custo e prezo dos bens.
17. Como crees que se mide o nivel de vida dunha persoa?
18. Sinala algunhas razóns polas que crees que o Estado intervén nos asuntos
económicos.
19. Indica se estás de acordo coas seguintes afirmacións e xustifica a túa resposta:
• O prezo da vivenda dispárase por especulación.
• O mercado é o mecanismo máis adecuado para coordinar a actividade económica.
• Os empresarios só buscan obter beneficios.
• O desenvolvemento dun país depende só dos seus recursos económicos.
• Os prezos soben porque os salarios soben.
• As empresas privadas funcionan mellor que as públicas.
• O paro é consecuencia da incorporación de novas tecnoloxías ás empresas.
• A solución do paro está en traballar menos tempo e así distribuír mellor a
ocupación.
20. Indica, segundo o teu punto de vista, cales son os problemas máis
importantes da túa comunidade autónoma e da economía española, sinalando
algunhas medidas que axuden a solucionalos.
21. Ordena, segundo a túa opinión, as seguintes formas de distribución dos
ingresos dun país, incluíndo outras que ti consideres:
• A partir do risco e o investimento que se asuma.
• Segundo a importancia e calidade do traballo realizado.
• Segundo as horas de traballo de cada cal.
• A cada cal segundo as súas necesidades.
• Outros que propoñas:
22. Cando escoitas os informativos sobre temas económicos, cal é o teu nivel de
comprensión?
– Nada.
– Moi pouco.
– Decátome a medias.
– Bastante.
Proba de avaliación inicial(2)
Lectura dun texto e responder a preguntas
Con estas actividades de avaliación inicial pretendemos detectar os
coñecementos previos dos nosos alumnos á vez que motivar e presentar de
maneira introdutoria a planificación elaborada da materia (avaliacións, materiais,
obxectivos, metodoloxía, etc.) para o curso lectivo.
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5.16

Actividades Complementarias e extraescolares programadas polo departamento

Non se contemplan

5.17

Plan para a docencia on-line ou semipresencial

Durante o período on-line ou semipresencial non sufrirán modificacións os contidos, nin as
tarefas propostas ao alumnado.
•
Na presentación de tarefas, poderá pedirse ao alumnado a súa defensa nunha
reunión on-line, pola plataforma Webex, cando o profesor o estime oportuno para garantir
a autoría da mesma
•
Poderánse realizar exames, de xeito extraordinario mediante medios dixitais, cando a
situación o requira, pero preferentemente os exames realizaránse de xeito presencial.
•
Os exames realizados de xeito non presencial realizaránse de forma que permitan
garantir a axeitada adquisición de coñecementos na materia, poderá variarse a estrutura
do exame, substituíndo as cuestións teóricas por cuestións críticas e/ou por cuestións
breves con limitación do tempo de resposta.
•
A xuízo do profesor da materia, poderá substituirse o exame pola realización de
tarefas concretas propostas ao alumnado en situación de confinamento.
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6.

Adenda para ás asignaturas de Economía e Iniciación á Actividade Emprendedora de 4ºESO

Os alumnos que non superen a convocatoria ordinaria de xuño en 4º de ESO se lles
entregará ata o remate do curso tarefas e material de reforzó que lles permitan acadar os
mínimos esixibles da materia. Este material poderá consistir en:


Supostos prácticos para realizar na casa e en clase para poder avaliar o
seu logro.



Facilitarase material e adaptacións de material didáctico das
asignaturas.



Proporanse actividades de aprendizaxe diferentes sobre a materia
estudiada como reforzo.

Para os alumnos que superen a asignatura na convocatoria ordinaria, se lles propondrán
traballos individuais e/ou en grupo ata o remate do curso. Estas actividades calificaranse
puidendo afectar positivamente na final do curso, podendo subir a nota ata 1 punto. Os
traballos propostos entregados calificaranse de 0 a 1, e a media que obteñan as actividades
repercutirá subindo a nota.

Mª Isabel Añón Lista, Xefa de Departamento.
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