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1. Marco lexislativo. 

 
• Resolución del 15 de xullo de 2016 de la D.X. de Educación sobre implantación do currículo no 

curso académico 2016/2017 na Comunidade Autónoma de Galicia. 

• L.O. 8/2013 del 9 de decembro para a mellora da calidade educativa (LOMCE) e a nova lei de 

educación en vigor desde xaneiro de 2021, Lei Orgánica 3/2020. 

• RD 1105/2014 del 26 de decembro ( Currículo de ESO e BACH) 

• Decreto 86/2015 del 25 de Xuño (Currículo de ESO e Bach. Galicia) 

• R.D. 665/2014 do 17 de xullo (Disposicións sobre o exercicio da docencia) 

• Orde ECD/65/2015 do 21 de xaneiro sobre competencias, contidos e criterios de avaliación 

• ORDEN de 20 de maio de 2022 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2022/23 
• Orden de 25 de enero de 2022, por la que se actualiza la normativa de evaluación en las enseñanzas 

de educación primaria, de educación secundaria obligatoria y de bachillerato en el sistema 

educativo de Galicia. 

2. Compoñentes do departamento. 
 

As materias e grupos do departamento so as seguintes: 
 

MATERIA CURSO ALUMNADO 

ORDINARIO 

Economía 4º ESO 2 grupos 

Iniciación á actividade emprendedora e empresarial 4º ESO 1 grupo 

Economía 1º Bacharelato 3 grupos 

Economía da Empresa 2º Bacharelato 3 grupos 

Fundamentos de Administración e Xestión 2º Bacharelato 1 grupo 

ADULTOS 

Economía 1º Bacharelato 1 grupo 

Economía da Empresa 2º Bacharelato 1 grupo 
 

Os compoñentes do departamento son: 
 

Profesorado Materias Horas 
Mª Cruz López Ardao 

(Secretaria) 
Eco Emp. 2º Bach. 4 horas 
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Amparo Brage Porral 
(Xefa Departamento) 

ECO 4º ESO 
Eco 1º Bach.  

FAX 2º Bach. 
Eco Emp. 2º Bach. 

 
 

18 horas 

 
 

Patricia Trillo Pérez 
ECO 4º ESO 
Eco 1º Bach. 
Eco Emp. 2º Bach. 
Estudio 1º Bach. 

 
 

19 horas 

 
María Santalla Martínez 

 
IAEE 4ºESO 

 
3 horas 

 

3. Programación de Economía 4º ESO 
 

3.1. Obxectivos xerais da ESO. 
 

O currículo establece os seguintes obxectivos, que han de alcanzarse ao longo 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 e a igualdade de trato e de 
oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural e 
prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo como 
condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de 
desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. 
Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou 
circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre 
homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

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

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para, con sentido 
crítico, adquirir novos coñecementos. 

f) Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información 
e a comunicación. 
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g) 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. 

h) 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. 

i) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua castelá e, si houbera, 
na lingua cooficial da Comunidade Autónoma,  textos e mensaxes complexas, e iniciarse 
no coñecemento, a lectura e o estudo da literatura. 

j) Comprender e expresarse nunha ou más linguas estranxeiras de xeito apropiado. 
k) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia propias e dos demais, 

así como o patrimonio artístico e cultural. 
l) 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. 

m) Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. 
n) Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos 

seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo ao seu conservación e mellora. 
o) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión e representación. 
 

3.2  Contribución ao logro das competencias clave. 
 

As materias do departamento de Economía contribúen a que o alumno adquira as capacidades 
que se buscan con cada competencia clave, aínda que ten especial relevancia na competencias 
matemática, social e cívica, iniciativa e espírito emprendedor. 

a) Competencia en comunicación lingüística: 

Nesta materia contribuirase a acadar no alumnado a competencia comunicativa, mediante a 
lectura, a escoita, a argumentación e a exposición oral. Se traballará con textos periodísticos e 
mediante a súa lectura, análise crítico e debate se fomentará a comprensión lectora, a capacidade 
de entender noticias básicas relacionadas coa economía ao tempo que lles permitirá formarse 
unha opinión razoada e expresala. En todas as materias se traballará a procura de información e se 
fomentarán as presentacións orais aos compañeiros. A adquisición de vocabulario novo, específico 
das materias tamén favorece a adquisición de esta competencia ao ampliar o rexistro para 
comunicarse cos demais e estimular o pensamento lóxico-formal. 

b) Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

Esta competencia se traballará mediante o emprego de cálculos e procesos de razoamento que lle 
permitan solucionar problemas da vida cotián e aplicadas a casuística do mundo empresarial. Por 
exemplo a elaboración de orzamentos, cálculo de ingresos, custos e beneficios, etc. Tamén incluirá 
a interpretación dos resultados obtidos. 
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Nesta materia empréganse distintas ferramentas matemáticas para la resolución de problemas, 
ademais da elaboración, lectura e interpretación de gráficos, xa que son moi empregados para 
representar a información nesta materia. 
Por outra banda seguindo as recomendacións da UE e de la OCDE se traballará na liña de fomentar 
a educación financeira para que os futuros cidadáns aborden a toma de decisións de tipo financeiro 
con maiores coñecementos. 
Na ciencia e na tecnoloxía, as diferentes materias permiten achegarse ao mundo físico cando se 
traballan temas referentes ás repercusións medioambientais dos procesos de extracción de 
materias primas , transformación, consumo, reciclaxe e residuos que xera a actividade económica 
de consumidores e empresas. 
Esta competencia tamén se traballa mediante o achegamento á produción e innovación 
empresarial como fonte de progreso. Nos exemplos sobre empresas e mercados se achegan aos 
procesos de produción e investigación de produtos e servizos. 

c) Competencia no tratamento da información e competencia dixital. 

Nesta materia proporciónanse coñecementos e destrezas para a procura e selección de 
información en fontes escritas, gráficas e audiovisuais e dixitais. As novas tecnoloxías da 
información se empregarán para realizar traballos de investigación e a exposición oral dos mesmos. 
A utilización destas tecnoloxías tamén require unha actitude  crítica e reflexiva en relación coa 
información dispoñible. 

d) Competencia para aprender a aprender. 

Para desenvolver esta competencia se procurará traballar con exemplos de carácter práctico e 
actual para acercar ao alumnado á realidade que lle rodea. Desde xeito se intenta que lle motive 
comprendelo e abordalo con capacidade crítica e reflexiva. 

Se procurará facer actividades que favorezan o desenvolvemento de estratexias para pensar, para 
organizar, memorizar como resumes, esquemas o mapas conceptuais fomentando que cada un 
busque as máis axeitada e a que máis lle motiva. 

e) Competencia social y cívica. 

Pretendese que o alumnado acade un desenvolvemento persoal e profesional e que se incorpore á 
sociedade e ao mundo laboral dun xeito satisfactorio. Esta materia trata de axudar á comprensión 
dos problemas económicos e sociais en distintos contextos. Permite adquirir os coñecementos que 
permitan comprender e  analizar de xeito crítico as opinións e comportamentos dos demais, 
respectando a diversidade. 
Se busca formar o espírito crítico e reflexivo sobre os problemas económicos da sociedade (paro, 
inflación, contaminación, desigualdade, subdesenvolvemento, consumismo, globalización,etc.) e o 
xeito de resolvelos. 

f) Sentido de iniciativa y espírito emprendedor. 

As actividades de análise, debate, traballo en grupo, autoevaluación, resolución de problemas e de 
toma de decisións teñen como finalidade fomentar a iniciativa e a expresión e reflexión sobre as 
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ideas propias. 
A consecución desta competencia nos alumnos permitirá acadar cidadáns emprendedores que 
participen e axuden a mellorar a sociedade. 

g) Conciencia y expresións culturais. 

Aínda que é a competencia menos relacionada coa materia se contribuirá a conseguila valorando 
as diferentes manifestacións culturais e artísticas que tamén teñen a súa repercusión na 
economía. 
Entre os contidos relacionados se pode citar a globalización que ten un compoñente cultural 
importante no referente as pautas de consumo e as migracións polo que esixe por parte do 
alumnado unha actitude crítica e reflexiva. Tamén se fomentará a valoración do  patrimonio cultural 
e artístico como fonte de riqueza que pode ser obxecto de goce persoal e como pode ser 
compartido mediante actividades económicas orientadas ao tempo de lecer e que debe ser 
protexido e conservado. 

 
3.3. Relación de estándares de aprendizaxe avaliables da materia que forman parte dos perfís 

competenciais. 
 

Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

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

 
CCL 

ECB3.4.2. Valora e comproba a necesidade de interpretar as cláusulas dos 
contratos bancarios para coñecer os dereitos e as obrigas que se derivan delas, 
así como a importancia de operar en condicións de seguridade cando se 
empregan procedementos telemáticos. 
ECB2.4.2. Distingue os ingresos e os custos dunha empresa, calcula o seu 
beneficio ou a súa perda, aplicando razoamentos matemáticos, e interpreta os 
resultados. 

 
 
 

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

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

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

 

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

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

 
 

CAA 
ECB6.1.1. Valora o grao de interconexión das economías de todos os países do 
mundo e aplica a perspectiva global para emitir xuízos críticos. 
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ECB6.1.3. Analiza e presenta acontecementos económicos contemporáneos no 
contexto da globalización e o comercio internacional. 

 

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

 
 
 

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

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

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

 
 
 

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

 
3.4. Obxectivos da materia. 

 
Ademais dos obxectivos xerais establecidos no artigo 10 do Decreto 86/2015 para a educación 
secundaria obrigatoria esta materia terá os seguintes obxectivos específicos: 
 Integrar o concepto de economía como ciencia da elección. Identificar os principais 

axentes económicos, a súa actuación e as relacións entre eles. Valorar criticamente o 
impacto das accións dos axentes económicos sobre a contorna. 

 Adquirir e empregar vocabulario económico con precisión e rigor, de modo que permita 
coñecer, valorar e interpretar a realidade económica e social que nos rodea. 

 Describir a importancia da empresa e o emprendemento no proceso de creación de 
riqueza dunha sociedade. 

 Identificar as consecuencias das actividades empresariais para a propia empresa, os 
seus traballadores e a sociedade no seu conxunto. 

 Coñecer, controlar e xestionar as variables de ingresos e gastos dun orzamento persoal 
e saber decidir con racionalidade entre distintas alternativas económicas da vida 
persoal e relacionalas co benestar propio e social. 

 Analizar o papel do diñeiro no funcionamento da sociedade. Valorar o aforro como 
medio para alcanzar logros persoais. 

 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 da igualdade e o benestar dunha sociedade. 

 Diagnosticar os efectos da inflación como elemento distorsionador das decisións que 
toman os axentes económicos nunha sociedade. 
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 Analizar as características principais do mercado de traballo, as políticas de emprego e 
valorar as oportunidades que presenta. 

 Coñecer e valorar as vantaxes que supuxo o comercio internacional, así como os custos 
que implicou no desenvolvemento dalgúns países. Valorar o potencial da integración 
económica e as perspectivas da economía galega no marco da internacionalización 
económica. 

 Buscar,  seleccionar,  comprender  e  valorar  noticias  económicas  procedentes  de 
distintas fontes. 

 Realizar tarefas en grupo e participar en debates cunha actitude construtiva, crítica e 
tolerante, fundamentando adecuadamente as opinións e valorando o diálogo como 
unha vía necesaria para a solución dos problemas económicos. 
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3.5 Estándares de aprendizaxe. 
1º. Temporalización 
2º. Grao mínimo de consecución para superar a materia 
3º. Procedementos e instrumentos de avaliación 

 

 
Criterios 

de 
avaliación 

 
 

Estándares de aprendizaxe 

 
Grao mínimo para superar a área. 

Indicador mínimo de logro 

 
 
T 1 

 
 
T 2 

 
 
T 3 

CRITERIOS PARA A 
CUALIFICACIÓN 

 
 

C.C. Instrumentos de avaliación / 
Procedementos de avaliación 

(%)* 
Bloque 1: Ideas económicas básicas 
 
 
 
 

EC-B1.1 

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

 
Peso: 2% 

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

 
 
 
 

X 

   
PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta 
80% . 
Actividades de aplicación e 
síntese e traballos 20% 

 
 
 
 

CCL CSC 

 
 
 

EC-B1.1 

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

 
Peso: 2% 

 

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

 
 
 

X 

  PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta 
80% . 
Actividades de aplicación e 
síntese e traballos 20% 

 
 
 

CAA CD 
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EC-B1.2 

 
 
ECB1.2.1 - Comprende e utiliza 
correctamente termos da área da 
economía. 
 
Peso: 3% 

 
 
 
Comprende e utiliza 
correctamente os termos básicos 
da área da economía. 

 
 
 
 

X 

  PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta 
80% . 
Actividades de aplicación e 
síntese e traballos 20% 

 
 
 
 
CCL 

 
 
 
 
EC-B1.2 

 
 
ECB1.2.2 - Diferenza entre economía 
positiva e economía normativa. 
 
Peso: 2% 

 
 
 
Diferenza entre economía positiva 
e economía normativa mediante 
exemplos sinxelos. 

 
 
 
 

X 

  PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta 
80% . 
Actividades de aplicación e 
síntese e traballos 20% 

 
 
 
 
CAACSC 

 
 
 
 
EC-B1.2 

 
ECB1.2.3 - Representa e analiza 
graficamente o custo de 
oportunidade mediante a fronteira 
de posibilidades de produción. 
 
Peso: 3% 

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

 
 
 
 

X 

  PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta 
80% . 
Actividades de aplicación e 
síntese e traballos 20% 

 
 
 
CD 
CMCT 

 
 
 
EC-B1.3 

ECB1.3.1 - Representa as relacións 
que se establecen entre as 
economías domésticas e as 
empresas. 
 
Peso: 3% 

 

Representa correctamente as 
relacións que se establecen entre 
as economías domésticas e as 
empresas. 

 
 
 

X 

  PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta 
80% . 
Actividades de aplicación e 

 
 
 
CSC 
CMCT 
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       síntese e traballos 20%  

 
 
 
 
EC-B1.3 

ECB1.3.2 - Aplica razoamentos 
básicos para interpretar problemas 
económicos provenientes das 
relacións económicas do seu 
contorno. 
 
Peso: 2% 

 
Aplica razoamentos básicos con 
argumentos sinxelos ou con axuda, 
para interpretar problemas 
económicos provenientes das 
relacións económicas do seu 
contorno. 

 
 
 
 

X 

   
PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta 
80% . Actividades de aplicación e 
síntese e traballos 20% 

 
 
 
CSC 
CMCT 

Bloque 2: Economía e empresa 
 
 
 
 
EC-B2.1 

ECB2.1.1 - Distingue as formas 
xurídicas das empresas e relaciónaas 
coas esixencias de capital para a súa 
constitución e coas 
responsabilidades legais para cada 
tipo. 
 
Peso: 2% 

Distingue con axuda, as 
características básicas das formas 
xurídicas das empresas e 
relaciónaas coas esixencias de 
capital para a súa constitución e 
coas responsabilidades legais para 
cada tipo. 

 
 
 
 

X 

   PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta 
80% . 
Actividades de aplicación e 
síntese e traballos 20% 

 
 
 
CSIEE 
CMCT 

 
 
 
 
EC-B2.1 

ECB2.1.2 - Identifica e valora as 
formas xurídicas de empresas máis 
apropiadas en cada caso, en función 
das características concretas, 
aplicando o razoamento sobre 
clasificación das empresas. 
 
Peso: 1% 

 
Identifica e valora as formas 
xurídicas de empresas máis 
apropiadas na maioría dos casos, 
en función das características 
concretas, aplicando o razoamento 
sobre clasificación das empresas. 

 
 
 
 

X 

   PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta 
80% . 
Actividades de aplicación e 
síntese e traballos 20% 

 
 
 
 
CAA CD 

 

EC-B2.1 

ECB2.1.3 - Distingue os tipos de 
empresas e de empresarios/as que 
actúan no seu ámbito, así como a 
forma de interactuar co seu contorno 

Distingue, con axuda, os tipos de 
empresas e de empresarios/as que 
actúan no seu ámbito, así como a 
forma de interactuar co seu 

 

X 

   PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
CSIEE 
CSC 
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 máis próximo e os efectos sociais e 

ambientais, positivos e negativos, 
que se observan. 
 
Peso: 1% 

contorno máis próximo e os 
efectos sociais e ambientais, 
positivos e negativos, que se 
observan. 

   INSTRUMENTOS: Proba aberta 
80% . 
Actividades de aplicación e 
síntese e traballos 20% 

 

 
 
 
 
EC-B2.2 

 
ECB2.2.1 - Analiza os tipos de 
factores produtivos e as relacións 
entre produtividade, eficiencia e 
tecnoloxía. 
 
Peso: 4% 

 
 
Analiza correctamente os tipos de 
factores produtivos e as relacións 
entre produtividade, eficiencia e 
tecnoloxía. 

 
 
 
 

X 

  PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta 
80% . 
Actividades de aplicación e 
síntese e traballos 20% 

 
 
 
CMCT 
CSC 

 
 
 
 
EC-B2.2 

 
 
ECB2.2.2 - Identifica os sectores 
económicos, así como os seus retos e 
as súas oportunidades. 
 
Peso: 2% 

 
 

Identifica correctamente os 
sectores económicos, así como 
algún dos seus retos e as súas 
oportunidades. 

 
 
 
 

X 

  
PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta 
80% . 
Actividades de aplicación e 
síntese e traballos 20% 

 
 
 
 
CD CSC 

 
 
 
 
EC-B2.3 

ECB2.3.1 - Explica as posibilidades de 
financiamento das empresas e 
diferenza o financiamento externo e 
o interno, a curto e a longo prazo, así 
como o custo de cada unha e as 
implicacións na marcha da empresa. 
 
Peso: 2% 

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

 
 
 
 

X 

  PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta 
80% . 
Actividades de aplicación e 
síntese e traballos 20% 

 
 
 
CCL CD 
CMCT 
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EC-B2.4 

ECB2.4.1 - Distingue os ingresos e os 
custos dunha empresa, calcula o seu 
beneficio ou a súa perda, aplicando 
razoamentos matemáticos, e 
interpreta os resultados. 
 
Peso: 3% 

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

 
 
 
 

X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta 
80% . 
Actividades de aplicación e 
síntese e traballos 20% 

 
 
 
CD 
CMCT 

 
 
 
 
EC-B2.5 

ECB2.5.1 - Identifica as obrigas fiscais 
das empresas segundo a súa forma 
xurídica e as actividades, e sinala o 
funcionamento básico dos impostos 
e as principais diferenzas entre eles. 
 
Peso: 1% 

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

 
 
 
 

X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta 
80% . 
Actividades de aplicación e 
síntese e traballos 20% 

 
 
 
CD 
CMCT 

 
 
 
 
EC-B2.5 

 
ECB2.5.2 - Valora a achega que para a 
riqueza nacional supón a carga 
impositiva que soportan as 
empresas. 
 
Peso: 1% 

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

 
 
 
 

X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta 
80% . 
Actividades de aplicación e 
síntese e traballos 20% 

 
 
 
 
CSC 

Bloque 3: Economía persoal 
 
 
EC-B3.1 

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

Elabora un orzamento ou plan 
financeiro persoal coherente e 
realista , identificando os ingresos 
e os gastos integrantes, e realiza o 
seu seguimento. 

 
 

X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta 

 

CAA CD 
CMCT 
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 Peso: 2%     80% . 

Actividades de aplicación e 
síntese e traballos 20% 

 

 
 
 
 
EC-B3.1 

 

ECB3.1.2 - Utiliza ferramentas 
informáticas na preparación e 
desenvolvemento dun orzamento ou 
plan financeiro personalizado. 
 
Peso: 1% 

 
 

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

  
 
 
 

X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta 
80% . 
Actividades de aplicación e 
síntese e traballos 20% 

 
 
 

CAA CD 
CMCT 

 
 
 
 
EC-B3.1 

 

ECB3.1.3 - Manexa gráficos de 
análise que permiten comparar unha 
realidade personalizada coas 
previsións establecidas. 
 
Peso: 1% 

 
 

Manexa gráficos sinxelos de análise 
que permiten comparar unha 
realidade personalizada coas 
previsións establecidas. 

  
 
 
 

X 

 
PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta 
80% . 
Actividades de aplicación e 
síntese e traballos 20% 

 
 
 
 
CAA CD 
CMCT 

 
 
 
 
 
EC-B3.2 

ECB3.2.1 - Comprende as 
necesidades de planificación e do 
manexo de asuntos financeiros ao 
longo da vida. Esa planificación 
vincúlase á previsión realizada en 
cada etapa, de acordo coas decisións 
tomadas e a marcha da actividade 
económica nacional 
 
Peso: 4% 

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

  
 
 
 
 

X 

  
PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta 
80% . 
Actividades de aplicación e 
síntese e traballos 20% 

 
 
 
 
CAA 
CSIEE 
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EC-B3.3 

 
 
ECB3.3.1 - Recoñece e explica a 
relevancia do aforro e do control do 
gasto. 
 
Peso: 4% 

 
 
 
Recoñece e explica a relevancia do 
aforro e do control do gasto. 

  
 
 
 

X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta 
80% . 
Actividades de aplicación e 
síntese e traballos 20% 

 
 
 
CAA 
CSC 

 
 
 
 
EC-B3.3 

 
ECB3.3.2 - Analiza as vantaxes e 
inconvenientes do endebedamento, 
valorando o risco e seleccionando a 
decisión máis axeitada para cada 
momento. 
 
Peso: 2% 

 

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

  
 
 
 

X 

 
PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta 
80% . 
Actividades de aplicación e 
síntese e traballos 20% 

 
 
 
 
CAA 
CSC 

 
 
 
 
EC-B3.4 

 
ECB3.4.1 - Comprende os termos 
fundamentais e describe o 
funcionamento das contas na 
operativa bancaria. 
 
Peso: 2% 

 

Comprende os termos 
fundamentais e describe o 
funcionamento das contas na 
operativa bancaria con pequenos 
erros. 

  
 
 
 

X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta 
80% . 
Actividades de aplicación e 
síntese e traballos 20% 

 
 
 
CCL 
CMCT 

 
 
 
EC-B3.4 

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

Valora e comproba a necesidade 
de interpretar as cláusulas dos 
contratos bancarios para coñecer 
os dereitos e as obrigas que se 
derivan delas, así como a 
importancia de operar en 

  
 
 

X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta 
80% . 

 
 
CCL 
CAA CD 
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 de seguridade cando se empregan 

procedementos telemáticos. 
 
Peso: 2% 

condicións de seguridade cando se 
empregan procedementos 
telemáticos. 

   Actividades de aplicación e 
síntese e traballos 20% 

 

 
 
 
 
EC-B3.4 

 
ECB3.4.3 - Recoñece a capacidade de 
negociación coas entidades 
financeiras e analiza os 
procedementos de reclamación ante 
estas. 
 
Peso: 2% 

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

  
 
 
 

X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta 
80% . 
Actividades de aplicación e 
síntese e traballos 20% 

 
 
 
 
CAA CD 

 
 
 
 
EC-B3.4 

 
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. 
 
Peso: 2% 

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

  
 
 
 

X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta 
80% . 
Actividades de aplicación e 
síntese e traballos 20% 

 
 
 

CCL CD 
CMCT 

 
 
 
 
EC-B3.5 

 
 
ECB3.5.1 - Identifica, describe e 
clasifica os tipos de seguros segundo 
os riscos ou as situacións adversas 
nas etapas da vida. 
 
Peso: 2% 

 
 
Identifica, describe e clasifica os 
aspectos básicos dos tipos de 
seguros segundo os riscos ou as 
situacións adversas nas etapas da 
vida 

  
 
 
 

X 

 
PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta 
80% . 
Actividades de aplicación e 
síntese e traballos 20% 

 
 
 
CCL 
CAA 
CMCT 
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Bloque 4: Economía e ingresos e gastos do Estado 
 
 
 
 
EC-B4.1 

ECB4.1.1 - Identifica as vías de onde 
proceden os ingresos do Estado, así 
como as principais áreas dos gastos 
do Estado, e comenta as súas 
relacións. 
 
Peso: 2% 

 

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

   
 
 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta 
80% . 
Actividades de aplicación e 
síntese e traballos 20% 

 
 
 
CMCT 
CSC 

 
 
 
 
EC-B4.1 

 
ECB4.1.2 - Analiza e interpreta datos 
e gráficos de contido económico 
relacionados cos ingresos e os gastos 
do Estado. 
 
Peso: 1% 

 

Analiza e interpreta os aspectos 
máis destacables dos datos e 
gráficos de contido económico 
relacionados cos ingresos e os 
gastos do Estado 

   
 
 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta 
80% . 
Actividades de aplicación e 
síntese e traballos 20% 

 
 
 
CD 
CMCT 

 
 
 
 
EC-B4.1 

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. 
 
Peso: 1% 

 

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

   
 
 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta 
80% . 
Actividades de aplicación e 
síntese e traballos 20% 

 
 
 
CMCT 
CSC 

 
 
EC-B4.1 

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. 

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

   
 

X 

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta 

 
 
CCL CSC 
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Peso: 1% 
    80% . 

Actividades de aplicación e 
síntese e traballos 20% 

 

 
 
 
 
EC-B4.2 

ECB4.2.1 - Comprende e expresa as 
diferenzas entre os conceptos de 
débeda pública e déficit público, así 
como a relación que se produce 
entre eles. 
 
Peso: 2% 

 

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

   
 
 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta 
80% . 
Actividades de aplicación e 
síntese e traballos 20% 

 
 
 
CCL 
CMCT 

 
 
 
 
EC-B4.3 

 
ECB4.3.1 - Coñece e describe os 
efectos da desigualdade da renda e 
os instrumentos de redistribución 
desta. 
 
Peso: 1% 

 
 
Coñece e describe con argumentos 
sinxelos os efectos da desigualdade 
da renda e os instrumentos de 
redistribución desta. 

   
 
 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta 
80% . 
Actividades de aplicación e 
síntese e traballos 20% 

 
 
 
CCL 
CMCT 
CSC 

 
 
 
 
EC-B4.3 

 

ECB4.3.2 - Interpreta gráficos 
representativos da distribución da 
renda 
 
Peso: 1% 

 
 
 
Interpreta os aspectos principais 
dos gráficos representativos da 
distribución da renda 

   
 
 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta 
80% . 
Actividades de aplicación e 
síntese e traballos 20% 

 
 
 
CAA CD 
CMCT 

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

EC-B5.1 ECB5.1.2 - Explica o funcionamento 
dos tipos de interese e as 

Explica o funcionamento dos tipos 
de interese e as consecuencias da 

  
X PROCEDEMENTOS: Probas 

específicas. Análise das 
CCL 
CMCT 
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 consecuencias da súa variación para 

a marcha da economía. 
 
Peso: 3% 

súa variación para a marcha da 
economía. 

   producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta 
80% . 
Actividades de aplicación e 
síntese e traballos 20% 

CSC 

 
 
 
 
EC-B5.1 

 
ECB5.1.3 - Valora e interpreta datos e 
gráficos de contido económico 
relacionados cos tipos de xuro, 
inflación e desemprego. 
 
Peso: 2% 

 

Valora e interpreta os apectos máis 
destacables dos datos e gráficos de 
contido económico relacionados 
cos tipos de xuro, inflación e 
desemprego. 

  
 
 
 

X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta 
80% . 
Actividades de aplicación e 
síntese e traballos 20% 

 
 
 
CD 
CMCT 

 
 
 
 
EC-B5.2 

 
ECB5.2.1 - Describe as causas do 
desemprego e valora as súas 
principais repercusións económicas e 
sociais. 
 
Peso: 3% 

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

  
 
 
 

X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta 
80% . 
Actividades de aplicación e 
síntese e traballos 20% 

 
 
 
CCL 
CMCT 
CSC 

 
 
 
 
EC-B5.2 

 

ECB5.2.2 - Analiza os datos de 
desemprego en España e as políticas 
contra o desemprego. 
 
Peso: 3% 

 
 
Analiza de xeito coherente os 
datos de desemprego en España e 
as principais políticas contra o 
desemprego. 

  
 
 
 

X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta 
80% . 
Actividades de aplicación e 
síntese e traballos 20% 

 
 
 
 
CD CSC 
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EC-B5.2 

 
 
ECB5.2.3 - Investiga e recoñece 
vieiros e tendencias de emprego 
 
Peso: 2% 

 
 
 
Investiga e recoñece vieiros e 
tendencias de emprego 

   
 
 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta 
80% . 
Actividades de aplicación e 
síntese e traballos 20% 

 
 
 
 
CAA CD 

Bloque 6: Economía internacional 
 
 
 
 
EC-B6.1 

 

ECB6.1.2 - Explica as razóns que 
xustifican o intercambio económico 
entre países e que inflúen nel. 
 
Peso: 3% 

 
 
Explica as principais as razóns que 
xustifican o intercambio 
económico entre países e que 
inflúen nel. 

   
 
 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta 
80% . 
Actividades de aplicación e 
síntese e traballos 20% 

 
 
 
 
CCL CSC 

 
 
 
 
EC-B6.1 

ECB6.1.3 - Analiza e presenta 
acontecementos económicos 
contemporáneos no contexto da 
globalización e o comercio 
internacional. 
 
Peso: 5% 

 

Analiza e presenta de xeito 
coherente acontecementos 
económicos contemporáneos no 
contexto da globalización e o 
comercio internacional. 

   
 
 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta 
80% . 
Actividades de aplicación e 
síntese e traballos 20% 

 
 
 
CAA CD 
CSC 

 
 
EC-B6.1 

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

Recoñece e enumera as principais 
vantaxes e inconvenientes do 
proceso de integración económica 
e monetaria da Unión Europea. 

   
 

X 

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta 

 

CCL CD 
CSC 



DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Curso 2022-2023 

24 

 

 

 
 Peso: 3%     80% . 

Actividades de aplicación e 
síntese e traballos 20% 

 

 
 
 
 
EC-B6.1 

ECB6.1.5 - Reflexiona sobre os 
problemas ambientais e a súa 
relación co impacto económico 
internacional, e analiza as 
posibilidades dun desenvolvemento 
sustentable. 
 
Peso: 3% 

 
Reflexiona de xeito coherente 
sobre os problemas ambientais e a 
súa relación co impacto económico 
internacional, e analiza as 
posibilidades dun 
desenvolvemento sustentable 

   
 
 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta 
80% . 
Actividades de aplicación e 
síntese e traballos 20% 

 
 
 
CAA 
CSC 

 
4º Relación entre contidos, estándares, unidades do libro de texto e ponderacións trimestrais: 

 
 

Economía. 4º de ESO  
Avaliación 

Unidade 
didáctica 

Ponderacións 
Trimestral 

(%) Contidos Estándares de aprendizaxe Libro 

Bloque 1. Ideas económicas básicas 

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

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

 

 
1 

 

 
1 

 

 
5 

B1.2. Principios na toma de decisións 
económicas. 

 
B1.3. Escaseza, elección e asignación de 
recursos. Custo de oportunidade. 

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

 
1 

 
1 

 
5 
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B1.4. O método na economía: modelos 
económicos. 

ECB1.2.1. Comprende e utiliza correctamente termos da 
área da economía. 1 1 9,5 

ECB1.2.2. Diferenza entre economía positiva e economía 
normativa. 1 1 5 

B1.5. Fronteira de posibilidades de 
produción. 

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

 
1 

 
2 

 
8,5 

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

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

 
1 

 
3 

 
8 

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

 
1 

 
3 

 
5 

Bloque 2. Economía e empresa 

B2.1. A empresa e o/a empresario/a. ECB2.1.1. Distingue as formas xurídicas das empresas e 
relaciónaas coas esixencias de capital para a súa 
constitución e coas responsabilidades legais para cada 
tipo. 

 

1 

 

4 

 

5 
B2.2. Elementos, funcións e obxectivos 
da empresa. 

B2.3. Clases de empresas. ECB2.1.2. Identifica e valora as formas xurídicas de 
empresas máis apropiadas en cada caso, en función das 
características concretas, aplicando o razoamento sobre 
clasificación das empresas. 

 

1 

 

4 

 

4  
 
 
B2.4. Formas xurídicas da empresa. 

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

 
 

1 

 
 

4 

 
 

4 

 
B2.5. Proceso produtivo e factores 
produtivos. 

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

 
1 

 
2,3 

 
14 
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B2.6. Sectores da actividade económica. 

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

 

1 

 

2 

 

6 

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

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

 
 

1 

 
 

4 

 
 

5 

B2.8. Ingresos e custos da empresa: 
clasificación. 

ECB2.4.2. Distingue os ingresos e os custos dunha 
empresa, calcula o seu beneficio ou a súa perda, 
aplicando razoamentos matemáticos, e interpreta os 
resultados. 

 

1 

 

3 

 

9 
B2.9. Resultados da empresa. 

 
 
 

B2.10. Obrigas fiscais das empresas. 

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

 
 

1 

 
 

4 

 
 

4 

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

 
1 

 
4 

 
3 

Bloque 3. Economía persoal 

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

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

 
2 

 
5 

 
5 

 
B3.2. Xestión do orzamento. Obxectivos e 

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

 
2 

 
5 

 
4 
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 ECB3.1.3 Manexa gráficos de análise que permiten 

comparar unha realidade personalizada coas 
previsións establecidas. 

 
2 

 
5 

 
4 

 
 

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

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

 
 

2 

 
 

5 

 
 

12 

 

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

ECB3.3.1. Recoñece e explica a relevancia do aforro e 
do control do gasto. 2 5 12 

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

 
2 

 
5 

 
7 

B3.6. O diñeiro. ECB3.4.1. Comprende os termos fundamentais e 
describe o funcionamento das contas na operativa 
bancaria. 

 

2 

 

6 

 

7 
B3.7. Contratos financeiros: contas e 

tarxetas de débito e crédito. 
B3.8. Relacións no mercado financeiro: 

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

 
 

2 

 
 

6 

 
 

6  
 

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

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

 

2 

 

7 

 

5 
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 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. 

 

2 

 

7 

 

7 

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

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

 
2 

 
6 

 
6 

Bloque 4. Economía e ingresos e gastos do Estado 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
3 

 
10 

 
6 

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

 
3 

 
10 

 
4 

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. 

 

3 

 

10 

 

2,5 

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. 

 
3 

 
10 

 
2,5 

 
B4.2. A débeda pública e o déficit 

público. 

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

 

3 

 

10 

 

5 

 
B4.3. Desigualdades económicas e 

distribución da renda. 

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

 
3 

 
10 

 
2,5 
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ECB4.3.2. Interpreta gráficos representativos da 
distribución da renda 

 
3 

 
10 

 
2,5 

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

B5.2. Inflación. ECB5.1.1. Describe as causas da inflación e valora as súas 
principais repercusións económicas e sociais. 

 
3 

 
8 

 
9 

 
 

B5.1. Tipos de xuro. 
 

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

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

 
 

3 

 
 

8 

 
 

9 

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

 
3 

 
9 

 
7 

 

B5.4. Desemprego: clasificación e 
consecuencias. 

ECB5.1.3. Valora e interpreta datos e gráficos de contido 
económico relacionados co desemprego. 

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

 
 

2 

 
 

9 

 
 

10 

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

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

 
2 

 
9 

 
8 

B5.6. Perspectivas da ocupación. ECB5.2.3. Investiga e recoñece vieiros e tendencias de 
emprego. 3 9 7 

Bloque 6. Economía internacional 
 

B6.1. Globalización económica. 
ECB6.1.1. Valora o grao de interconexión das economías 
de todos os países do mundo e aplica a perspectiva 
global para emitir xuízos críticos. 

 

3 

 

11 

 

9 
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ECB6.1.2. Explica as razóns que xustifican o intercambio 
económico entre países e que inflúen nel. 

 

3 

 

11 

 

8 

 
B6.2. Comercio internacional. 

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

 
3 

 
12 

 
15 

 
B6.3. Integración económica e monetaria 
europea. 

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

 
3 

 
11 

 
8 

 
B6.4. Economía e ambiente: 
sustentabilidade. 

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

 

3 

 

12 

 

10 
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3.6  Temporalización e secuenciación. 
 

A organización temporal do currículo debe ser particularmente flexible: por unha banda, debe 

responder á realidade do centro educativo, xa  que nin os/as alumnos/as nin o claustro de 

profesores/as nin, en definitiva, o contexto escolar é o mesmo para todos eles; por outra, debe 

estar suxeito a unha revisión permanente, xa que a realidade do aula non é inmutable. 

Con carácter estimativo, tendo en conta que o calendario escolar para a Educación Secundaria 

Obrigatoria na Comunidade de Galicia é de algo máis de 34 semanas (descontando vacacións) e 

que o Decreto 86/2015, de 25 de xuño, establece no seu Anexo III que se dedicarán 3 horas 

semanais no bloque de materias específicas, disponse duns 94 períodos lectivos. Podemos, pois, 

facer unha proposta de reparto do tempo dedicado a cada unidade a partir do suxerido na 

seguinte táboa: 

En canto ao reparto dos contidos do currículo en relación, propoñemos a seguinte secuenciación: 

- Primeira avaliación: unidades 1, 2 (Bloque I), 3 e 4 (Bloque II) 
 

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

- Terceira avaliación: unidades 9 (Bloque V), 10 (Bloque IV), 11 e 12 (Bloque VI) 
 

BLOQUES DE CONTIDO UNIDADE DIDÁCTICA 

 
1ª AVALIACIÓ

N
 

 

Bloque I Ideas económicas básicas 
1.   Economía, a ciencia útil 8 

2.   Produción e crecemento 8 

 

Bloque II Economía e empresa 
3.   Mercados e empresa 8 

4.   A empresa e o seu contexto 10 

Total de horas trimestrais 34 sesións 

 
2ª AVALIACIÓ

N
 

 
 

Bloque III Economía persoal 

5.  Planificación financeira 10 

6.   Saúde financeira 6 

7.   O diñeiro e as súas formas 8 

Bloque V Economía e tipos de xuro, 
inflación e desemprego 

 
8.   Produción e prezos 

 
8 

Total de horas trimestrais 32 sesións 
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3ª AVALIACIÓ
N

 

Bloque V Economía e tipos de xuro, 
inflación e desemprego 9.   O mercado de traballo 8 

Bloque IV Economía e ingresos e 
gastos do Estado 10. As contas do Estado 8 

 
Bloque VI Economía e tipos de xuro, 

inflación e desemprego 

11. O comercio internacional e a UE 6 

12. A globalización e os desequilibrios 
da economía mundial 6 

Total de horas trimestrais 28 sesións 

 

3.7 Metodoloxía didáctica. 

Ao tratarse dunha materia nova, é importante comezar as distintas unidades facendo preguntas 
interactivas para detectar os coñecementos previos e o grao de interese que esperta no grupo. 
Habitualmente pode lerse un pequeno texto do libro, unha nova dun xornal ou un pequeno 
vídeo para centrar a atención. No desenvolvemento das clases e da materia, se promoverá a 
realización de actividades de comprensión, análise, razoamento, aplicación, cálculo e 
interpretación de textos, gráficos, e vídeos. Se tratará deste xeito empregar información en 
diferentes soportes e o emprego das TIC. 

Despois de explicar os conceptos necesario faranse as actividades propostas na clase, xa que a 
maioría das veces precisan aclaracións. Deste xeito se asimilan mellor os conceptos explicados 
durante a clase. Tamén permite a interacción e participación dos rapaces xa que se axudan entre 
eles. 

Deste xeito o/a profesor/a pode observar e rexistrar a información que precisa para o 
seguimento do proceso de aprendizaxe e a avaliación. 

Tamén se realizarán traballos en pequenos grupos ou individuais para desenvolver técnicas de 
investigación, a capacidade do alumnado de aprender por si mesmo, e as habilidades para se 
expresar correctamente en público, xa que se farán exposición orais empregando apoios 
informáticos e visuais. 

3.8 Materiais e recursos didácticos. 
 

• Libro de Texto: 
 

Economía 4º ESO. Penalonga Sweers, Anxo. Editorial Mac Graw Hill 2016. 
 

• Outros recursos: 
 

Economía 4º ESO. VVAA. Ed. Anaya.2016 

Economía 4º ESO VVAA. Ed. Santillana.2016 

Economía 4º ESO Alberto Pérez César. Ed. Galinova 2021 
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https://sites.google.com/site/educandoyemprendiendo/  

http://www.econosublime.com/p/libro-gratuito-4-eso-economia.html  

https://josesande.com/2016/06/01/libro-economia-4o-eso/ 
 

3.9 Instrumentos de avaliación, criterios de cualificación do alumnado. 
 
 As cualificacións obteranse a través de diversos INSTRUMENTOS de avaliación que permitan 

comprobar a consecución dos obxectivos propostos como: probas escritas individuais, 

actividades e traballos individuais e en grupo. 

No contexto do proceso de avaliación continua, cando o progreso dunha alumna ou dun alumno 

non sexa o adecuado, estableceranse medidas de reforzo educativo. Estas medidas adoptaranse 

en calquera momento do curso. 

• Probas escritas individuais: 

− Realizaranse unha ou máis por avaliación, e poderán constar  de preguntas cortas, preguntas 

de tipo test, preguntas de definir e razoar, e exercicios prácticos. 

− No desenvolvemento das probas valoraranse os seguintes aspectos: 

• A coherencia ordenada e razoada na exposición da resposta. 

• A utilización dunha adecuada terminoloxía. 

• Nas preguntas que hai que desenvolver, ademais de considerar a medida en que se 

axusta o contido da resposta ao que se pregunta, a valoración graduarase atendendo á 

claridade expositiva, e á utilización axeitada dos conceptos fundamentais. 

• A facilidade e a precisión na realización dos cálculos. 

− A asistencia ao exame na data estipulada é obrigatoria (salvo que exista un xustificante 

médico da data e hora do exame) 

No caso de ausencias na data de celebración dos exames, xustificarase a ausencia e posterior 

realización do exame por parte do alumnado ausente en data posterior mediante 

xustificante médico, sempre que a franxa horaria que figure en dito xustificante coincida ca 

hora de celebración do exame no centro de ensino. En caso contrario non estará escusada a 

ausencia e acudirá ao exame de recuperación da parte correspondente. 

− As citas médicas dos/as alumnos/as datadas con anterioridade á proposta de calendario de 

exames deberán ser comunicadas ao profesor para non prexudicar a ninguén. 

https://sites.google.com/site/educandoyemprendiendo/
http://www.econosublime.com/p/libro-gratuito-4-eso-economia.html
https://josesande.com/2016/06/01/libro-economia-4o-eso/
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− A hora de comezo dunha exame será a mesma para todo o grupo de alumnos/as, por 

tanto negarase o acceso ao mesmo a aquel alumno ou alumna que chegue tarde. 

− Cando a/o profesora/o constate que un alumno ou alumna teña copiado nun exame, terá un 

cero no exame e deberá presentarse á recuperación. 

− Si o exame no que copiou é o final de xuño terá un cero no exame, suspenderá a materia. 

• Actividades e traballos: 

− Traballos individuais realizados en clase ou en casa que poderán ser corrixidos na aula ou 

ben entregados o/a profesor/a. 

− Traballos en grupo (2 ou 3 persoas) sobre temas de interese para os contidos da materia coa 

finalidade de presentar os resultados con posterioridade ó resto dos/as compañeiros/as, 

avaliarase positivamente a capacidade de traballo, a tenacidade e a claridade expositiva, a 

utilización axeitada dos conceptos fundamentais e o emprego de novas tecnoloxías. 

− Só recolleranse e puntuaranse os traballos na data de entrega marcada para os mesmos e 

nunca en datas posteriores. 

 A cualificación da avaliación trimestral farase en función dos instrumentos de avaliación 

empregados en cada avaliación: 

As probas escritas individuais valoraranse como mínimo un 80% para a cualificación da 

avaliación e como máximo un 100% cando no se cualifiquen actividades e traballos. 

Actividades e traballos individuais e en grupo como máximo un 20% 
 

Para superar de xeito positivo a avaliación de cada un dos trimestres do curso: 
 

O alumnado deberá superar cada unha das probas escritas cunha nota igual ou superior a 5 

e ter realizadas e presentadas todas as tarefas persoais e/ou de grupo. 

Recuperación trimestral. 
 

Despois de cada avaliación realizarase unha proba obxectiva escrita, na que deberá 

obterse unha cualificación mínima de 5. 

Ademais  a/o  profesora/o  poderá  esixir  ó  alumnado  a  presentación  dos  traballos  e 

actividades non feitos durante o trimestre para calcular a nota da recuperación da avaliación. 

Se avaliación trimestral non é superada considerase que a avaliación completa queda 

pendente de recuperación para a avaliación final de xuño. 
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O período abranguido entre a terceira avaliación parcial e a avaliación final dedicarase a 

actividades de apoio, reforzo, recuperación para o alumnado que teña partes sen superar das que 

será avaliado cos instrumentos empregados nas avaliacións trimestrais e actividades de 

ampliación para quen xa teña superadas todas as avaliacións trimestrais. 

A cualificación definitiva da materia farase efectiva na avaliación final de curso. 
 

 Cualificación final:  

• Para o alumnado sen actividades de ampliación: media aritmética da cualificación da 

primeira avaliación, da segunda avaliación e da terceira avaliación tendo en conta as 

recuperadas. No se fará media a aquel/la alumno/a que nalgunha avaliación trimestral 

obtivese unha nota media inferior a 5. 

• Para o alumnado que faga actividades de ampliación no período abranguido entre a 

terceira e avaliación final:  

A puntuación das actividades de ampliación e reforzo das aprendizaxes realizadas neste 

período será, dende un 0 ata un 0,75 como máximo, dependendo de: realización das 

actividades propostas, entrega en prazo, da evolución e o grado alcanzado na aprendizaxe, 

e de competencias adquiridas nas actividades propostas. 

Por tanto a CUALIFICACIÓN  FINAL  da avaliación ordinaria de xuño  da materia para este 

alumnado será:  

Media aritmética da 1ª, 2ª e 3º avaliación +  ata máximo 0,75 puntos 

Coma a cualificación final non permite decimais, a nota numérica quedará redondeada para a 

cualificación final do curso no seu expediente como: 

° A parte enteira da cifra, se a parte decimal é inferior ás 50 centésimas.  

° Quedará como unha unidade mais da parte enteira, se a parte decimal é igual ou superior ás 

50 centésimas. 

 

3.10 Deseño da avaliación inicial e medidas a adoptar como consecuencia dos resultados. 
 

Por tratarse dunha materia optativa e nova, o alumnado non parte con moitos coñecementos 

previos da materia. Polo tanto farase un cuestionario inicial para coñecer si teñen algún e para 

detectar o punto de partida sobre todo en competencia lingüística y matemática. Constará de  
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preguntas cortas e abertas a comentar oralmente co alumnado. 

 
4. Programación de Iniciación á actividade emprendedora e empresarial 4º ESO 

 

4.1. Introdución. 
 

Nesta materia preténdese achegar ao alumnado o espírito emprendedor. Para elo téntase 
poñer en valor calidades e valores persoais que se precisan para ser emprendedores. 
Traballarase na reflexión e descubrimento das propias calidades persoais 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. 
Trátase de achegalos ao mundo empresarial e laboral, ao mundo globalizado e cambiante para 
que valoren a posibilidade de pensar en levar a cabo un proxecto empresarial propio no 
futuro. 
A materia estrutúrase en tres bloques: 

1º 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; 

 

2º 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 

3º 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. 

4.2 Obxectivos xerais da ESO. 
 

O currículo establece os seguintes obxectivos, que han de alcanzarse ao longo 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 e a igualdade de trato e de 
oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural e 
prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo como 
condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de 
desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. 
Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou 
circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre 
homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 
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d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas 

relacións con os demais, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo, os 
comportamentos sexistas e resolver pacificamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para, con sentido 
crítico, adquirir novos coñecementos. 

f) Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información 
e a comunicación. 

g) 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. 

h) 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. 

i) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua castelá e, si houbela, 
na lingua cooficial da Comunidade Autónoma, textos e mensaxes complexas,  e iniciarse no 
coñecemento, a lectura e o estudo da literatura. 

j) Comprender e expresarse nunha ou más linguas estranxeiras de xeito apropiado. 
k) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia propias e dos demais, 

así como o patrimonio artístico e cultural. 

l) 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. 

m) Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. 
n) Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos 

seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo ao seu conservación e mellora. 
o) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión e representación. 
 

4.3 Contribución ao logro das competencias clave. 
 

1. Competencia en comunicación lingüística 

A contribución á competencia en comunicación lingüística realízase a través da adquisición de 
vocabulario específico, que ha de ser utilizado na elaboración do proxecto emprendedor. A 
lectura, interpretación e redacción de documentos, o diálogo, debate, exposición pública, e a 
organización da información contribúe ao coñecemento e á capacidade de utilización dos 
diferentes tipos de comunicación oral e escrita. 

2. Competencia matemática 

A contribución da materia á adquisición da competencia matemática realízase mediante o 
emprego de ferramentas matemáticas para o cálculo de custos e ingresos, a lectura e 
interpretación de gráficos e a interpretación de información cuantitativa que deben valorar para 
tomar unha decisión fronte a varias alternativas. 
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3. Coñecemento e a interacción co mundo físico 

Esta materia contribúe á adquisición da competencia no coñecemento e a interacción co medio 
físico mediante a adquisición dos coñecementos necesarios para a comprensión do contorno no 
que se desenvolve o proxecto e a predición das consecuencias da actividade empresarial no 
mesmo. Deste xeito trátase de promover o coidado dos recursos naturais, dende a perspectiva 
do desenvolvemento sostible e polo tanto do consumo racional e a redución do impacto dos 
residuos no medio ambiente. 

4. Tratamento da información e competencia dixital 

Nesta materia o alumnado empregará como ferramenta de traballo as novas tecnoloxías para 
buscar, procesar e comunicar información o que lles permitirá adquirir esta competencia e 
facilitará o achegamento a súa utilidade para transformar  gran cantidade de información e 
descubrir outras realidades culturais e socioeconómicas. 

5. Competencia social e cidadá 

Nesta materia o alumnado adquire conciencia da importancia do espírito emprendedor, o papel 
das empresas e do asociacionismo. A súa metodoloxía fomentan o desenvolvemento persoal e 
profesional, a iniciativa, a asunción de responsabilidades,  a xestión de conflitos e a negociación. 

Permite tamén que alumnado se aproxime a lexislación económica e laboral, a ética empresarial e 
a dimensión multicultural da realidade social actual. 

6. Competencia cultural e artística 

A necesidade de comprender o contorno de cara a ofrecer un produto ou servizo de éxito obriga o 
alumando a indagar sobre as diferenzas culturais. Por outro lado a necesidade de comunicar e dar 
a coñecer o seu proxecto obrígalles a desenvolver a súa creatividade e capacidade artística. 

7. Competencia para aprender a aprender (e a emprender) 

A realización de actividades prácticas e grupais, a planificación e a organización do traballo, o 
emprego habilidades comunicativas, os debates , a asunción de responsabilidades e a toma de 
decisións son accións que posibilitan a reflexión sobre as propias capacidades e as dos demais 
valorando as diferenzas e as vantaxes do traballo en equipo. O enfoque práctico e grupal da 
materia fomenta que o alumnado poida gozar co aprendizaxe, incremente a confianza en si 
mesmo e a valore o esforzo como método de aprendizaxe e enriquecemento persoal. 

8. Autonomía e iniciativa persoal 

A metodoloxía empregada precisa que o alumnado se enfronte aos problemas que leva consigo a 
xeración dunha idea e a súa transformación en proxecto. Estes problemas desenvolverán a 
capacidade de actuar forma autónoma, de ter iniciativas, de autocrítica, de decisión, de asunción 
de responsabilidades, de liderado, de empatía, de traballo, de superación, de organización e de 
traballo en equipo. 
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4.4. Relación de estándares de aprendizaxe avaliables da materia que forman parte dos perfís 
competenciais. 

 

Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

IAEEB2.1.3. Describe a relación da empresa proxectada co seu sector, a súa 
estrutura organizativa e as funcións de cada departamento, e identifica os 
procedementos de traballo no desenvolvemento do proceso produtivo ou 
comercial. 

 
 
 
 

CCL IAEEB2.1.4. Elabora documentos para a planificación das funcións da empresa en 
proxecto, tanto a longo como a curto prazo. 
IAEEB2.2.2. Transmite información entre as áreas e a clientela da empresa en 
proxecto, recoñecendo e aplicando técnicas de comunicación e negociación, e 
aplicando o tratamento protocolario axeitado mediante medios telemáticos e 
presenciais. 
IAEEB3.2.1. Determina os investimentos necesarios para a posta en marcha dunha 
empresa, e distingue as principais partidas relacionadas nun balance de situación. 

 
 
 

CMCCT 
IAEEB3.3.1. Presenta un estudo de viabilidade económico-financeiro a medio 
prazo do proxecto de empresa, aplicando condicións reais de produtos financeiros 
analizados e previsións de vendas, segundo un estudo do ámbito mediante unha 
aplicación informática tipo folla de cálculo, manexando razóns financeiras básicas. 
IAEEB3.3.2. Analiza os produtos financeiros máis axeitados de entre as entidades 
financeiras do ámbito para cada tipo de empresa, valorando o custo e o risco de 
cada un, e selecciona os máis acaído para o proxecto de empresa. 
IAEEB1.1.2. Investiga con medios telemáticos as áreas de actividade profesional 
do seu contorno, os tipos de empresa que as desenvolven e os postos de traballo 
en cada unha, razoando os requisitos para o desempeño profesional en cada un 
deles. 

 
 
 
 
 

CD 
IAEEB2.2.1. Manexa como usuario/a de nivel básico aplicacións informáticas de 
control e seguimento de clientela, provedores/as e outros, aplicando as técnicas 
básicas de contabilidade, xestión financeira e comercial e administración de 
persoal, para a organización da información da empresa proxectada. 
IAEEB2.3.1. Crea materiais publicitarios e para a difusión dos produtos e/ou 

servizos obxecto do proxecto, e elabora un plan de comunicación en internet e en 
redes sociais, aplicando os principios do márketing. 
IAEEB1.2.1. Deseña un proxecto de carreira profesional propia relacionando as 

posibilidades do ámbito coas calidades e as aspiracións persoais, e valorando a 
opción do autoemprego e a necesidade de formación ao longo da vida. 

 
 

CAA 
IAEEB2.1.1. Determina a oportunidade dun proxecto de empresa, identificando as 
características e tomando parte na actividade que a empresa desenvolve. 

IAEEB1.1.1. Identifica as calidades persoais, as actitudes, as aspiracións e a 
formación propias das persoas con iniciativa emprendedora, e describe a 
actividade dos/das empresarios/as e o seu papel na xeración de traballo e 
benestar social. 
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Obxectivos didácticos da materia de Iniciación á actividade emprendedora e 
empresarial. 

IAEEB1.2.1. Deseña un proxecto de carreira profesional propia relacionando as 
posibilidades do ámbito coas calidades e as aspiracións persoais, e valorando a 
opción do autoemprego e a necesidade de formación ao longo da vida. 

 
CSIEE 

IAEEB2.1.1. Determina a oportunidade dun proxecto de empresa, identificando as 
características e tomando parte na actividade que a empresa desenvolve. 
IAEEB1.3.1. Identifica as normas e as institucións que interveñen nas relacións 

entre os/as traballadores/as e as empresas, en relación co funcionamento do 
mercado de traballo. 

 
 
 
 

CSC 

IAEEB1.3.2. Distingue os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións 
laborais, e compróbaos en contratos de traballo e documentos de negociación 
colectiva. 
IAEEB1.3.3. Describe as bases do sistema da Seguridade Social e as obrigas 
dos/das traballadores/as e dos/das empresarios/as dentro deste, así como as 
prestacións mediante procuras nas web institucionais, valorando a súa acción 
protectora ante as continxencias cubertas. 

 

4.5. 
 
 

Ademais dos obxectivos xerais establecidos no artigo  10 do Decreto 86/2015 para a 
educación secundaria obrigatoria esta materia terá os seguintes obxectivos específicos: 

 
 Comprender o concepto actual de persoa emprendedora na sociedade actual. 
 Valorar a figura da persoa emprendedora como axente do cambio social, do 

desenvolvemento e da innovación. 
 Coñecer os trazos que caracterizan á persoa emprendedora. 
 Desenvolver o espírito emprendedor a través do fomento de actitudes, capacidades, 

habilidades sociais e de dirección. 
 Fomentar a innovación como motor de emprendemento na sociedade actual. 
 Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación. 
 Identificar as propias capacidades e intereses para a toma de decisións sobre estratexias 

persoais de formación e inserción socio-laboral, tendo en conta as características da súa 
contorna. 

 Desenvolver capacidades para detectar oportunidades de negocio. 
 Definir os aspectos xerais e os elementos que constitúen un proxecto emprendedor. 
 Coñecer as funcións e responsabilidades das persoas que interveñen nas diferentes facetas 

do proxecto. 
 Obter, seleccionar e interpretar información sobre os aspectos socioeconómicos e 

financeiros relevantes que afecten o proxecto. 
 Desenvolver habilidades de comunicación, e desenvolver as actitudes que posibiliten ao 

alumnado integrar os coñecementos adquiridos na realidade do proxecto empresarial. 
 Coñecer as posibilidades do traballo na rede, a sociedade dixital e as ferramentas 2.0 que 

facilitan a posta en marcha dun negocio. 
 Comprender as opcións de internacionalización dun proxecto empresarial. 
 Elaborar, planificar e comunicar o proxecto. 
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4.6. Estándares de aprendizaxe. 
 

1º. Temporalización 
2º. Grao mínimo de consecución para superar a materia 
3º. Procedementos e instrumentos de avaliación 

Criterio 
de 

avaliación 

 

Estándares 
Grao mínimo para superar a 
área/ Indicador mínimo de 

logro 

 

Trimestre 

CRITERIOS PARA A CUALIFICACIÓN  

C.C. Instrumentos de avaliación / 
Procedementos de avaliación (%)* 

 
 
 
 
 
 

IAEE-B1.1 

4º-IAEEB1.1.1 - 
Identifica as calidades 
persoais, as actitudes, as 
aspiracións e a 
formación propias das 
persoas con iniciativa 
emprendedora, e 
describe a actividade 
dos/das empresarios/as 
e o seu papel na 
xeración de traballo e 
benestar social. 

 
Peso: 3% 

 
 

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

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise 
das producións dos alumnos/as. Observación 
sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Proba aberta 35%. Proxecto 
de realización dun Plan de Empresa 35%. 
Rexistro anecdótico (anecdotario) 30% 

 
 
 
 
 
 

CSIEE, CAA 

 
 
 
IAEE-B1.1 

4º-IAEEB1.1.2 - Investiga 
con medios telemáticos 
as áreas de actividade 
profesional do seu 
contorno, os tipos de 
empresa que as 
desenvolven e os postos 

Investiga con medios 
telemáticos varias áreas de 
actividade profesional do seu 
contorno, os tipos de empresa 
que as desenvolven e os postos 
de traballo en cada unha, 
razoando con dificultade os 

 
 
 

1 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise 
das producións dos alumnos/as. Observación 
sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Proba aberta 35%. Proxecto 
de realización dun Plan de Empresa 35%. 
Rexistro anecdótico (anecdotario) 30% 

 
 

CD, CSIEE, 
CAA 
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 de traballo en cada 

unha, razoando os 
requisitos para o 
desempeño profesional 
en cada un deles. 
 
Peso: 3% 

requisitos para o desempeño 
profesional en cada un deles. 

   

 
 
 
 
 
 
 
IAEE-B1.2 

4º-IAEEB1.2.1 - Deseña 
un proxecto de carreira 
profesional propia 
relacionando as 
posibilidades do ámbito 
coas calidades e as 
aspiracións persoais, e 
valorando a opción do 
autoemprego e a 
necesidade de 
formación ao longo da 
vida. 
 
Peso: 3% 

 
 
 
Deseña un proxecto de carreira 
profesional propia relacionando 
de maneira elemental as 
posibilidades do ámbito coas 
calidades e as aspiracións 
persoais, e valorando a opción 
do autoemprego e a necesidade 
de formación ao longo da vida. 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise 
das producións dos alumnos/as. Observación 
sistemática. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta 35%. Proxecto 
de realización dun Plan de Empresa 35%. 
Rexistro anecdótico (anecdotario) 30% 

 
 
 
 
 
 
 
CAA, CSIEE 

 
 
 
 
 
IAEE-B1.3 

4º-IAEEB1.3.1 - 
Identifica as normas e as 
institucións que 
interveñen nas relacións 
entre os/as 
traballadores/as e as 
empresas, en relación co 
funcionamento do 
mercado de traballo. 

 
 
Identifica con rigor as normas e 
as institucións que interveñen 
nas relacións entre os/as 
traballadores/as e as empresas, 
en relación co funcionamento 
do mercado de traballo. 

 
 
 
 
 

1 

 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise 
das producións dos alumnos/as. Observación 
sistemática. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta 35%. Proxecto 
de realización dun Plan de Empresa 35%. 
Rexistro anecdótico (anecdotario) 30% 

 
 
 
 
 
CSC, CSIEE 
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 Peso: 3%     

 
 
 
 
 
IAEE-B1.3 

4º-IAEEB1.3.2 - 
Distingue os dereitos e 
as obrigas que se 
derivan das relacións 
laborais, e compróbaos 
en contratos de traballo 
e documentos de 
negociación colectiva. 
 
Peso: 3% 

 
 
Distingue os dereitos e as 
obrigas básicas que se derivan 
das relacións laborais, e 
compróbaos en contratos de 
traballo e documentos de 
negociación colectiva. 

 
 
 
 
 

1 

 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise 
das producións dos alumnos/as. Observación 
sistemática. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta 35%. Proxecto 
de realización dun Plan de Empresa 35%. 
Rexistro anecdótico (anecdotario) 30% 

 
 
 
 
CSC, 
CSIEE, 
CMCT 

 
 
 
 
 
 
 

IAEE-B1.3 

4º-IAEEB1.3.3 - Describe 
as bases do sistema da 
Seguridade Social e as 
obrigas dos/das 
traballadores/as e 
dos/das empresarios/as 
dentro deste, así como 
as prestacións mediante 
procuras nas web 
institucionais, valorando 
a súa acción protectora 
ante as continxencias 
cubertas. 
 
Peso: 3% 

 
 
Describe de maneira elemental 
as bases do sistema da 
Seguridade Social e as obrigas 
dos/das traballadores/as e 
dos/das empresarios/as dentro 
deste, así como algunhas das 
prestacións mediante procuras 
nas web institucionais, 
valorando a súa acción 
protectora ante as continxencias 
cubertas 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise 
das producións dos alumnos/as. Observación 
sistemática. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta 35%. Proxecto 
de realización dun Plan de Empresa 35%. 
Rexistro anecdótico (anecdotario) 30% 

 
 
 
 
 
 
 
CCL, CSC, 
CSIEE 

 
 
IAEE-B1.3 

4º-IAEEB1.3.4 - 
Identifica as situacións 
de risco laboral máis 
habituais nos sectores 
de actividade económica 

Identifica as situacións de risco 
laboral máis habituais nos 
sectores de actividade 
económica máis salientables no 
ámbito, e indica con imprecisión 

 
 

2 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise 
das producións dos alumnos/as. Observación 
sistemática. 

 
CSIEE, 
CAA, 
CMCT 
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 máis salientables no 

ámbito, e indica os 
métodos de prevención 
legalmente establecidos, 
así como as técnicas de 
primeiros auxilios 
aplicables en caso de 
accidente ou dano. 
 
Peso: 3% 

os métodos de prevención 
legalmente establecidos, así 
como as técnicas de primeiros 
auxilios aplicables en caso de 
accidente ou dano. 

 INSTRUMENTOS: Proba aberta 35%. Proxecto 
de realización dun Plan de Empresa 35%. 
Rexistro anecdótico (anecdotario) 30% 

 

 
 
 
 
 
IAEE-B2.1 

4º-IAEEB2.1.1 - 
Determina a 
oportunidade dun 
proxecto de empresa, 
identificando as 
características e 
tomando parte na 
actividade que a 
empresa desenvolve. 
 
Peso: 3% 

 
 
 
Determina a oportunidade dun 
proxecto de empresa, 
identificando as características e 
tomando parte na actividade 
que a empresa desenvolve. 

 
 
 
 
 

2 

 
 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise 
das producións dos alumnos/as. Observación 
sistemática. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta 35%. Proxecto 
de realización dun Plan de Empresa 35%. 
Rexistro anecdótico (anecdotario) 30% 

 
 
 
 
 
CSIEE, CAA 

 
 
 
 
 
IAEE-B2.1 

4º-IAEEB2.1.2 - 
Identifica as 
características internas e 
externas da empresa en 
proxecto, así como os 
elementos que 
constitúen o contorna 
específico desta 
(mercado, 
provedores/as, clientela, 

Identifica as características 
internas e externas da empresa 
en proxecto, así como a maioría 
dos elementos que constitúen o 
contorna específico desta 
(mercado, provedores/as, 
clientela, sistemas de produción 
e/ou comercialización, 
almacenaxe, etc.). 

 
 
 
 
 

2 

 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise 
das producións dos alumnos/as. Observación 
sistemática. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta 35%. Proxecto 
de realización dun Plan de Empresa 35%. 
Rexistro anecdótico (anecdotario) 30% 

 
 
 
 
CSIEE, 
CMCT, CD 
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 sistemas de produción 

e/ou comercialización, 
almacenaxe, etc.). 
 
Peso: 3% 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
IAEE-B2.1 

4º-IAEEB2.1.3 - Describe 
a relación da empresa 
proxectada co seu 
sector, a súa estrutura 
organizativa e as 
funcións de cada 
departamento, e 
identifica os 
procedementos de 
traballo no 
desenvolvemento do 
proceso produtivo ou 
comercial. 
 
Peso: 3% 

 
 
 
 
Describe con certa dificultade a 
relación da empresa proxectada 
co seu sector, a súa estrutura 
organizativa e as funcións de 
cada departamento, e identifica 
con certa imprecisión os 
procedementos de traballo no 
desenvolvemento do proceso 
produtivo ou comercial. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise 
das producións dos alumnos/as. Observación 
sistemática. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta 35%. Proxecto 
de realización dun Plan de Empresa 35%. 
Rexistro anecdótico (anecdotario) 30% 

 
 
 
 
 
 
 

CSIEE, 
CCL, CMCT 

 
 
 
 
IAEE-B2.1 

4º-IAEEB2.1.4 - Elabora 
documentos para a 
planificación das 
funcións da empresa en 
proxecto, tanto a longo 
como a curto prazo. 
 
Peso: 3% 

 

Elabora con dificultade 
documentos para a planificación 
das funcións da empresa en 
proxecto, tanto a longo como a 
curto prazo. 

 
 
 
 

3 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise 
das producións dos alumnos/as. Observación 
sistemática. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta 35%. Proxecto 
de realización dun Plan de Empresa 35%. 
Rexistro anecdótico (anecdotario) 30% 

 
 
 
CCL, 
CSIEE, 
CMCT 
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IAEE-B2.2 

4º-IAEEB2.2.1 - Manexa 
como usuario/a de nivel 
básico aplicacións 
informáticas de control e 
seguimento de clientela, 
provedores/as e outros, 
aplicando as técnicas 
básicas de  
contabilidade, xestión 
financeira e comercial e 
administración de 
persoal, para a 
organización da 
información da empresa 
proxectada. 
 
Peso: 3% 

 
 
 
Manexa como usuario/a de nivel 
básico algunha das aplicacións 
informáticas de control e 
seguimento de clientela, 
provedores/as e outros, 
aplicando con dificultade as 
técnicas básicas de 
contabilidade, xestión financeira 
e comercial e administración de 
persoal, para a organización da 
información da empresa 
proxectada. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise 
das producións dos alumnos/as. Observación 
sistemática. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta 35%. Proxecto 
de realización dun Plan de Empresa 35%. 
Rexistro anecdótico (anecdotario) 30% 

 
 
 
 
 
 
 
 
CD, CMCT, 
CAA 

 
 
 
 
 
 
 
IAEE-B2.2 

4º-IAEEB2.2.2 - 
Transmite información 
entre as áreas e a 
clientela da empresa en 
proxecto, recoñecendo e 
aplicando técnicas de 
comunicación e 
negociación, e aplicando 
o tratamento 
protocolario axeitado 
mediante medios 
telemáticos e 
presenciais. 

 
 
Transmite información entre as 
áreas e a clientela da empresa 
en proxecto, recoñecendo e 
aplicando de maneira elemental 
técnicas de comunicación e 
negociación, e aplicando con 
certa dificultade o tratamento 
protocolario axeitado mediante 
medios telemáticos e 
presenciais. 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise 
das producións dos alumnos/as. Observación 
sistemática. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta 35%. Proxecto 
de realización dun Plan de Empresa 35%. 
Rexistro anecdótico (anecdotario) 30% 

 
 
 
 
 
 
CCL, 
CSIEE, CD, 
CMCT 
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 Peso: 3%     

 
 
 
 
 
 
 
IAEE-B2.3 

 
4º-IAEEB2.3.1 - Crea 
materiais publicitarios e 
para a difusión dos 
produtos e/ou servizos 
obxecto do proxecto, e 
elabora un plan de 
comunicación en 
internet e en redes 
sociais, aplicando os 
principios do márketing. 
 
Peso: 3% 

 
 
 
 
Crea materiais publicitarios e 
para a difusión dos produtos 
e/ou servizos obxecto do 
proxecto, e elabora un plan de 
comunicación en internet e en 
redes sociais, aplicando os 
principios do márketing. 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise 
das producións dos alumnos/as. Observación 
sistemática. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta 35%. Proxecto 
de realización dun Plan de Empresa 35%. 
Rexistro anecdótico (anecdotario) 30% 

 
 
 
 
 
 
CCL, 
CSIEE, CD, 
CMCT 

 
 
 
 
 
 
 
 
IAEE-B2.3 

4º-IAEEB2.3.2 - 
Desenvolve tarefas de 
produción e/ou 
comercialización na 
empresa en proxecto 
segundo os plans de 
control prefixados: 
simulando a toma de 
decisións para cumprir 
os prazos e os 
obxectivos establecidos 
e propondo melloras, 
mediante o traballo en 
equipo. 
 
Peso: 3% 

 
 
 
Desenvolve tarefas de  
produción e/ou comercialización 
con certa dificultade na  
empresa en proxecto segundo 
os plans de control prefixados: 
simulando a toma de decisións 
para cumprir os prazos e os 
obxectivos establecidos e 
propondo melloras, mediante o 
traballo en equipo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise 
das producións dos alumnos/as. Observación 
sistemática. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta 35%. Proxecto 
de realización dun Plan de Empresa 35%. 
Rexistro anecdótico (anecdotario) 30% 

 
 
 
 
 
 
 
CSIEE, 
CMCT, CD, 
CAA 
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IAEE-B2.3 

4º-IAEEB2.3.3 - Compila 
datos sobre os apoios á 
creación de empresas 
tanto do contorno 
próximo como do 
territorial, estatal ou 
europeo, e selecciona as 
posibilidades que se 
axusten ao proxecto de 
empresa formulado. 
 
Peso: 3% 

 
 
Compila de maneira elemental 
datos sobre os apoios á creación 
de empresas tanto do contorno 
próximo como do territorial, 
estatal ou europeo, e selecciona 
as posibilidades que se axusten 
ao proxecto de empresa 
formulado. 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise 
das producións dos alumnos/as. Observación 
sistemática. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta 35%. Proxecto 
de realización dun Plan de Empresa 35%. 
Rexistro anecdótico (anecdotario) 30% 

 
 
 
 
 

CD, CMCT, 
CSIEE 

 
 
 
 
IAEE-B3.1 

4º-IAEEB3.1.1 - 
Distingue as formas 
xurídicas das empresas e 
indica as esixencias de 
capital e 
responsabilidades 
propias de cada tipo. 
 
Peso: 3% 

 
 
Distingue as formas xurídicas 
das empresas e indica con rigor 
as esixencias de capital e 
responsabilidades propias de 
cada tipo. 

 
 
 
 

3 

 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise 
das producións dos alumnos/as. Observación 
sistemática. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta 35%. Proxecto 
de realización dun Plan de Empresa 35%. 
Rexistro anecdótico (anecdotario) 30% 

 
 
 
 
CSIEE, 
CMCT 

 
 
 
 
 
IAEE-B3.1 

4º-IAEEB3.1.2 - 
Identifica e enumera as 
administracións públicas 
implicadas na posta en 
marcha de empresas, e 
compila por vía 
telemática os principais 
documentos necesarios 
para a posta en 
funcionamento. 

 

Identifica e enumera as 
administracións públicas 
implicadas na posta en marcha 
de empresas, e compila por vía 
telemática os principais 
documentos necesarios para a 
posta en funcionamento. 

 
 
 
 
 

3 

 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise 
das producións dos alumnos/as. Observación 
sistemática. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta 35%. Proxecto 
de realización dun Plan de Empresa 35%. 
Rexistro anecdótico (anecdotario) 30% 

 
 
 
 
CD, CMCT, 
CSIEE 
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Peso: 3% 
    

 
 
 
 
 
IAEE-B3.1 

4º-IAEEB3.1.3 - Valora as 
tarefas de apoio, 
rexistro, control e 
fiscalización que realizan 
as autoridades no 
proceso de creación de 
empresas, e describe os 
trámites que se deben 
realizar. 
 
Peso: 3% 

 
 
 
Valora as tarefas de apoio, 
rexistro, control e fiscalización 
que realizan as autoridades no 
proceso de creación de 
empresas, e describe os 
trámites que se deben realizar. 

 
 
 
 
 

3 

 
 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise 
das producións dos alumnos/as. Observación 
sistemática. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta 35%. Proxecto 
de realización dun Plan de Empresa 35%. 
Rexistro anecdótico (anecdotario) 30% 

 
 
 
 
 
CSC, CMCT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
IAEE-B3.1 

4º-IAEEB3.1.4 - 
Selecciona a forma 
xurídica máis axeitada 
en cada caso segundo a 
actividade que se vaia 
desenvolver, o número 
de emprendedores/as, o 
alcance da 
responsabilidade que se 
vaia asumir, a 
complexidade 
organizativa, a 
dispoñibilidade 
financeira e a 
fiscalidade. 
 
Peso: 3% 

 
 
 
 
 
Selecciona a forma xurídica máis 
axeitada en cada caso segundo a 
actividade que se vaia 
desenvolver, o número de 
emprendedores/as, o alcance da 
responsabilidade que se vaia 
asumir, a complexidade 
organizativa, a dispoñibilidade 
financeira e a fiscalidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise 
das producións dos alumnos/as. Observación 
sistemática. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta 35%. Proxecto 
de realización dun Plan de Empresa 35%. 
Rexistro anecdótico (anecdotario) 30% 

 
 
 
 
 
 
 
 
CAA, 
CSIEE, 
CMCT 
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IAEE-B3.2 

4º-IAEEB3.2.1 - 
Determina os 
investimentos 
necesarios para a posta 
en marcha dunha 
empresa, e distingue as 
principais partidas 
relacionadas nun 
balance de situación. 
 
Peso: 5% 

 
 
Determina con rigor os 
investimentos necesarios para a 
posta en marcha dunha 
empresa, e distingue con 
precisión as principais partidas 
relacionadas nun balance de 
situación. 

 
 
 
 
 

3 

 
 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise 
das producións dos alumnos/as. Observación 
sistemática. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta 35%. Proxecto 
de realización dun Plan de Empresa 35%. 
Rexistro anecdótico (anecdotario) 30% 

 
 
 
 
 
CSIEE, 
CMCT, CD 

 
 
 
 
 
 

IAEE-B3.2 

4º-IAEEB3.2.2 - 
Caracteriza de xeito 
básico as posibilidades 
de financiamento das 
empresas, diferenciando 
o financiamento externo 
e o interno, a curto e a 
longo prazo, así como o 
custo de cada unha e as 
implicacións na marcha 
da empresa. 
 
Peso: 5% 

 
 
 
Caracteriza de xeito básico as 
posibilidades de financiamento 
das empresas, diferenciando o 
financiamento externo e o 
interno, a curto e a longo prazo, 
así como o custo de cada unha e 
as implicacións na marcha da 
empresa. 

 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise 
das producións dos alumnos/as. Observación 
sistemática. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta 35%. Proxecto 
de realización dun Plan de Empresa 35%. 
Rexistro anecdótico (anecdotario) 30% 

 
 
 
 
 
 
CMCT, CD, 
CSIEE 

 
 
 
IAEE-B3.3 

4º-IAEEB3.3.1 - Presenta 
un estudo de viabilidade 
económico-financeiro a 
medio prazo do proxecto 
de empresa, aplicando 
condicións reais de 
produtos financeiros 

Presenta de maneira elemental 
un estudo de viabilidade 
económico-financeiro a medio 
prazo do proxecto de empresa, 
aplicando con certa dificultade 
condicións reais de produtos 
financeiros analizados e 

 
 
 

3 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise 
das producións dos alumnos/as. Observación 
sistemática. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta 35%. Proxecto 
de realización dun Plan de Empresa 35%. 
Rexistro anecdótico (anecdotario) 30% 

 
 
CD, CSIEE, 
CAA, 
CMCT 
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 analizados e previsións 

de vendas, segundo un 
estudo do ámbito 
mediante unha 
aplicación informática 
tipo folla de cálculo, 
manexando razóns 
financeiras básicas. 
 
Peso: 5% 

previsións de vendas, segundo 
un estudo do ámbito mediante 
unha aplicación informática tipo 
folla de cálculo, manexando 
razóns financeiras básicas. 

   

 
 
 
 
 
 

IAEE-B3.3 

4º-IAEEB3.3.2 - Analiza 
os produtos financeiros 
máis axeitados de entre 
as entidades financeiras 
do ámbito para cada 
tipo de empresa, 
valorando o custo e o 
risco de cada un, e 
selecciona os máis 
acaído para o proxecto 
de empresa. 
 
Peso: 4% 

 
 
Analiza de maneira elemental os 
produtos financeiros máis 
axeitados de entre as entidades 
financeiras do ámbito para cada 
tipo de empresa, valorando con 
certa dificultade o custo e o 
risco de cada un, e selecciona os 
máis acaído para o proxecto de 
empresa. 

 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise 
das producións dos alumnos/as. Observación 
sistemática. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta 35%. Proxecto 
de realización dun Plan de Empresa 35%. 
Rexistro anecdótico (anecdotario) 30% 

 
 
 
 
 
CAA, 
CSIEE, 
CMCT, CD 

 
 
 
 
IAEE-B3.3 

4º-IAEEB3.3.3 - 
Identifica as obrigas 
fiscais das empresas 
segundo a súa 
actividade e a súa forma 
xurídica, sinala o 
funcionamento básico 
do IAE, IVE, IRPF e IS, e 

Identifica as obrigas fiscais das 
empresas segundo a súa 
actividade e a súa forma 
xurídica, sinala o funcionamento 
básico do IAE, IVE, IRPF e IS, e 
indica as principais diferenzas 
entre eles. 

 
 
 
 

3 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise 
das producións dos alumnos/as. Observación 
sistemática. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta 35%. Proxecto 
de realización dun Plan de Empresa 35%. 
Rexistro anecdótico (anecdotario) 30% 

 
 
 
CMCT, CD, 
CSIEE 
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 indica as principais 

diferenzas entre eles. 
 
Peso: 4% 

    

 
 
 
 
IAEE-B3.3 

4º-IAEEB3.3.4 - Valora a 
achega que supón a 
carga impositiva das 
empresas á riqueza 
nacional e ao 
sostemento das cargas 
do Estado. 
 
Peso: 4% 

 
 
Valora a achega que supón a 
carga impositiva das empresas á 
riqueza nacional e ao 
sostemento das cargas do 
Estado. 

 
 
 
 

3 

 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise 
das producións dos alumnos/as. Observación 
sistemática. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta 35%. Proxecto 
de realización dun Plan de Empresa 35%. 
Rexistro anecdótico (anecdotario) 30% 

 
 
 
 
CSC, CAA 
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4º Relación entre contidos, estándares, unidades do libro de texto e ponderacións trimestrais: 

 

 

 
 
 

Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial. 4º de ESO 
 
 
Aval. 

 
Unidade 
didáctica 

Ponderación 
Trimestre 

Contidos Estándares de aprendizaxe % 

Bloque 1. Autonomía persoal, liderado e innovación 

 
B1.1. Autonomía e autocoñecemento. A 

iniciativa emprendedora e o/a 
empresario/a na sociedade. 

 
IAEEB1.1.1. Identifica as calidades persoais, as actitudes, as 

aspiracións e a formación propias das persoas con iniciativa 
emprendedora, e describe a actividade dos/das empresarios/as e 
o seu papel na xeración de traballo e benestar social. 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

13 

 

B1.2. Intereses, aptitudes e motivacións 
persoais para a carreira profesional. 

IAEEB1.1.2. Investiga con medios telemáticos as áreas de 
actividade profesional do seu contorno, os tipos de empresa que 
as desenvolven e os postos de traballo en cada unha, razoando os 
requisitos para o desempeño profesional en cada un deles. 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

12 

B1.3. Itinerarios formativos e carreiras 
profesionais. Proceso de procura de 
emprego en empresas do sector. 
Autoemprego. Proceso de toma de 
decisións sobre o itinerario persoal. 

IAEEB1.2.1. Deseña un proxecto de carreira profesional propia 
relacionando as posibilidades do ámbito coas calidades e as 
aspiracións persoais, e valorando a opción do autoemprego e a 
necesidade de formación ao longo da vida. 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

15 

 

B1.4. Dereito do traballo. 
IAEEB1.3.1. Identifica as normas e as institucións que interveñen 

nas relacións entre os/as traballadores/as e as empresas, en 
relación co funcionamento do mercado de traballo. 

 

1 

 

3 

 

15 
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B1.5. Dereitos e deberes derivados da 
relación laboral. 
 
B1.6. Contrato de traballo e negociación 
colectiva. 

 
IAEEB1.3.2. Distingue os dereitos e as obrigas que se derivan das 

relacións laborais, e compróbaos en contratos de traballo e 
documentos de negociación colectiva. 

 
 

1 

 
 

3 

 
 

15 

B1.7. Seguridade Social. Sistema de 
protección. Emprego e desemprego. 

 
B1.8. Protección do/da traballador/a e 

beneficios sociais. 

IAEEB1.3.3. Describe as bases do sistema da Seguridade Social e 
as obrigas dos/das traballadores/as e dos/das empresarios/as 
dentro deste, así como as prestacións mediante procuras nas web 
institucionais, valorando a súa acción protectora ante as 
continxencias cubertas. 

 
 
 

2 

 
 
 

4 

 
 
 

15 

 
 

B1.9. Riscos laborais. Normas. 
Planificación da protección na empresa. 

IAEEB1.3.4. Identifica as situacións de risco laboral máis habituais 
nos sectores de actividade económica máis salientables no 
ámbito, e indica os métodos de prevención legalmente 
establecidos, así como as técnicas de primeiros auxilios aplicables 
en caso de accidente ou dano. 

 
 
 

2 

 
 
 

4 

 
 
 

15 

Bloque 2. Proxecto de empresa 

B2.1. Idea de proxecto de empresa. 
Avaliación da idea. O contorno e o papel 
social da empresa. 

IAEEB2.1.1. Determina a oportunidade dun proxecto de 
empresa, identificando as características e tomando parte na 
actividade que a empresa desenvolve. 

 

2 

 

5 

 

11 

 
 
 

B2.2. Elementos e estrutura da empresa. 

 

IAEEB2.1.2. Identifica as características internas e externas da 
empresa en proxecto, así como os elementos que constitúen o 
contono específico desta (mercado, provedores/as, clientela, 
sistemas de produción e/ou comercialización, almacenaxe, etc.). 

 
 
 

2 

 
 
 

5 

 
 
 

11 
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B2.3. Plan de empresa.  2 6  

B2.4. Planificación na empresa.  2   

 
 
 
B2.4. Planificación na empresa. 

 
IAEEB2.1.3. Describe a relación da empresa proxectada co seu 

sector, a súa estrutura organizativa e as funcións de cada 
departamento, e identifica os procedementos de traballo no 
desenvolvemento do proceso produtivo ou comercial. 

 
 
 

2 

 
 
 

5 

 
 
 

11 

 

B2.4. Planificación na empresa. 

IAEEB2.1.4. Elabora documentos para a planificación das 
funcións da empresa en proxecto, tanto a longo como a curto 
prazo. 

 

3 

 

6 

 

11 

 
 
 
 
 
 
B2.5. Información na empresa. Información 
contable. Información de recursos 
humanos. Documentos comerciais de 
cobramento e pagamento. Arquivo. 

 
IAEEB2.2.1. Manexa como usuario/a de nivel básico aplicacións 

informáticas de control e seguimento de clientela, provedores/as 
e outros, aplicando as técnicas básicas de contabilidade, xestión 
financeira e comercial e administración de persoal, para a 
organización da información da empresa proxectada. 

 
 
 

2 

 
 
 

6 

 
 
 

11 

 IAEEB2.2.2. Transmite información entre as áreas e a clientela 
da empresa en proxecto, recoñecendo e aplicando técnicas de 
comunicación e negociación, e aplicando o tratamento 
protocolario axeitado mediante medios telemáticos e presenciais. 

 
2 

 
6 

 
11 
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B2.6. Actividades na empresa. Función de 
produción. Función comercial e de 
márketing. 

 
 

IAEEB2.3.1. Crea materiais publicitarios e para a difusión dos 
produtos e/ou servizos obxecto do proxecto, e elabora un plan de 
comunicación en internet e en redes sociais, aplicando os 
principios do márketing. 

 
 
 

2 

 
 
 

6 

 
 
 

12 

 IAEEB2.3.2. Desenvolve tarefas de produción e/ou 
comercialización na empresa en proxecto segundo os plans de 
control prefixados: simulando a toma de decisións para cumprir 
os prazos e os obxectivos establecidos e propondo melloras, 
mediante o traballo en equipo. 

 
 

2 

 
 

6 

 
 

11 

 
 
 
B2.7. Axudas e apoio á creación de 
empresas. 

 
 

IAEEB2.3.3. Compila datos sobre os apoios á creación de 
empresas tanto do contorno próximo como do territorial, estatal 
ou europeo, e selecciona as posibilidades que se axusten ao 
proxecto de empresa formulado. 

 
 
 

2 

 
 
 

6 

 
 
 

11 

Bloque 3. Finanzas 

B3.1. Tipos de empresa segundo a súa 
forma xurídica. 

IAEEB3.1.1. Distingue as formas xurídicas das empresas e indica 
as esixencias de capital e responsabilidades propias de cada tipo. 

 
3 

 
6 

 
10 
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B3.2. Elección da forma xurídica. 

IAEEB3.1.2. Identifica e enumera as administracións públicas 
implicadas na posta en marcha de empresas, e compila por vía 
telemática os principais documentos necesarios para a posta en 
funcionamento. 

 
 

3 

 
 

6 

 
 

10 

 
IAEEB3.1.3. Valora as tarefas de apoio, rexistro, control e 

fiscalización que realizan as autoridades no proceso de creación 
de empresas, e describe os trámites que se deben realizar. 

 

3 

 

6 

 

10 

 
 
 
 
B3.3. Trámites de posta en marcha dunha 
empresa. 

 
 

IAEEB3.1.4. Selecciona a forma xurídica máis axeitada en cada 
caso segundo a actividade que se vaia desenvolver, o número de 
emprendedores/as, o alcance da responsabilidade que se vaia 
asumir, a complexidade organizativa, a dispoñibilidade financeira 
e a fiscalidade. 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

6 

 
 
 
 

10 

B3.4. Fontes de financiamento das 
empresas: externas (bancos, axudas e 
subvencións, e crowdfunding) e internas 
(accionistas, investidores/as e aplicación de 
beneficios). 

 
 

IAEEB3.2.1. Determina os investimentos necesarios para a posta 
en marcha dunha empresa, e distingue as principais partidas 
relacionadas nun balance de situación. 

 
 
 

3 

 
 
 

6 

 
 
 

10 

 
 

B3.5. Produtos financeiros e bancarios 
para pequenas e medianas empresas 
(PME): comparación. 

 
IAEEB3.2.2. Caracteriza de xeito básico as posibilidades de 

financiamento das empresas, diferenciando o financiamento 
externo e o interno, a curto e a longo prazo, así como o custo de 
cada unha e as implicacións na marcha da empresa. 

 
 
 

3 

 
 
 

6 

 
 
 

10 
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B3.6. Planificación financeira das empresas. 
Estudo de viabilidade económico- 
financeira. Proxección da actividade. 
Instrumentos de análise. Razóns básicas. 

IAEEB3.3.1. Presenta un estudo de viabilidade económico- 
financeiro a medio prazo do proxecto de empresa, aplicando 
condicións reais de produtos financeiros analizados e previsións 
de vendas, segundo un estudo do ámbito mediante unha 
aplicación informática tipo folla de cálculo, manexando razóns 
financeiras básicas. 

 
 
 

3 

 
 
 

6 

 
 
 

10 

 IAEEB3.3.2. Analiza os produtos financeiros máis axeitados de 
entre as entidades financeiras do ámbito para cada tipo de 
empresa, valorando o custo e o risco de cada un, e selecciona os 
máis acaído para o proxecto de empresa. 

 
3 

 
6 

 
10 

 
 
 
 
B3.7. Impostos que afectan as empresas. 
Calendario fiscal. 

IAEEB3.3.3. Identifica as obrigas fiscais das empresas segundo a 
súa actividade e a súa forma xurídica, sinala o funcionamento 
básico do IAE, IVE, IRPF e IS, e indica as principais diferenzas entre 
eles. 

 
 

3 

 
 

6 

 
 

10 

 IAEEB3.3.4. Valora a achega que supón a carga impositiva das 
empresas á riqueza nacional e ao sostemento das cargas do 
Estado. 

 
3 

 
6 

 
10 
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4.7. Temporalización e secuenciación. 
 

A organización temporal do currículo debe ser particularmente flexible: por unha banda, debe 

responder á realidade do centro educativo, xa que nin os alumnos nin o claustro de profesores 

nin, en definitiva, o contexto escolar é o mesmo para todos eles; por outra, debe estar suxeito a 

unha revisión permanente, xa que a realidade do aula non é inmutable. 

Con carácter estimativo, tendo en conta que o calendario escolar para a Educación Secundaria 

Obrigatoria na Comunidade de Galicia é de algo máis de 34 semanas (descontando vacacións) e 

que o Decreto 86/2015, de 25 de xuño, establece no seu Anexo III que se dedicarán 3 horas 

semanais no bloque de materias específicas, disponse duns 94 períodos lectivos. Podemos, pois, 

facer unha proposta de reparto do tempo dedicado a  cada unidade a partir do suxerido na 

seguinte táboa: 

En canto ao reparto dos contidos do currículo en relación, propoñemos a seguinte secuenciación: 

- Primeira avaliación: (Bloque 1) unidades 1, 2 e 3  

- Segunda avaliación: (Bloques 1 e 2) unidades 3, 4 e 5 

- Terceira avaliación: ( Bloques 2 e 3 ) unidades 5 e 6 

 

BLOQUES DE CONTIDO UNIDADE DIDÁCTICA 

 
1ª AVALIACIÓ

N
 

 
 

Bloque 1. Autonomía 

persoal, liderado e 

innovación. 

1.- O espírito emprendedor. 12 

2. A procura de emprego. 12 

3.- O traballo e as relacións laborais. 10 

Total de horas trimestrais 34 sesións 

 
2ª AVALIACIÓ

N
 

 
Bloque 1. Autonomía 

persoal, liderado e 
innovación. 

 
Bloque 2. Proxecto 

de empresa. 

3.- O traballo e as relacións laborais. 5 

4.- A Seguridade social e os riscos laborais. 15 

5.- A idea de negocio e elementos da empresa  
12 

Total de horas trimestrais 32 sesións 



DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Curso 2022-2023 

69 

 

 

 

 
3ª AVALIACIÓ

N
 

 
Bloque 2. Proxecto de 

empresa. 
 

Bloque 3 Finanzas. 

5.- A idea de negocio e elementos da empresa 
12 

6.- O plan de empresa. 16 

Total de horas trimestrais 28 sesións 
 
 

4.8. Metodoloxía didáctica. 
 

O principio fundamental que rexerá a metodoloxía utilizada para o proceso de ensino-aprendizaxe 

será o recollido no artigo 2, f) da Lei Orgánica de Educación, que defende "o desenrolo das 

capacidades do alumnado para regular o seu propio aprendizaxe, confiar nas súas aptitudes e 

coñecementos, así como para regular a súa creatividade, a iniciativa persoal e o espírito 

emprendedor". Por isto, procurarase unha metodoloxía baseada na participación do alumnado e 

no intercambio fluído de coñecementos e experiencias entre profesor-alumnado, outorgándolles 

un papel protagonista no desenvolvemento das clases, na procura dun aprendizaxe significativo. 

Para iso, alternarase diversas técnicas metodolóxicas como as expositivas (clases maxistrais, 

cálculo de supostos prácticos), as socializadas (debates, xogo de roles, tormentas de ideas, traballos 

en grupo) e outras como o emprego das TIC para a investigación autónoma e a procura de 

información. Nestas actividades,  os alumnos terán que demostrar, por un lado,  os coñecementos 

adquiridos, e por outro lado, a capacidade de por en práctica estes coñecementos. A posibilidade 

real de aplicar o adquirido, de usalo e de observar súa utilidade, ten unhas consecuencias 

inmediatas; o incremento do interese e, probablemente, da motivación cara á materia estudada. 

A metodoloxía didáctica a aplicar nesta materia terá en conta unha serie de principios: 
 

- Mellorar a capacidade de traballo autónomo por parte do alumnado. O alumno débese 

converter no protagonista do seu propio aprendizaxe e desenvolver súa capacidade de 

“aprender a aprender”. 

- A adquisición de habilidades do traballo en grupo que lle permiten desenvolver con eficacia 

aquelas tarefas que requiran a participación dun conxunto de persoas. 
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- A capacidade de aplicar e transferir o aprendido á vida real 
 

Trátase de introducir ao estudante no núcleo básico de saberes,  procesos, métodos e 

procedementos que constitúen a actividade económica e empresarial, ao mesmo tempo adquirir 

ferramentas para que poidan ter iniciativa no mundo laboral. Para elo, abordáranse ditos 

coñecementos e técnicas seguindo os procesos de traballo que teñen lugar nas empresas e 

integrando a través dos mesmos os coñecementos específicos necesarios. 

A metodoloxía que se utiliza pretende unir o saber académico da aula cos coñecementos mais 

empíricos có mundo real laboral e empresarial. 

Considerando á orientación eminentemente práctica da materia, fomentarase a adquisición de 

habilidades para traballar en grupos. 

Nesta materia faise especial fincapé na creatividade e no espírito de innovación para 

desenvolverse e resolver situacións en diferentes contornos, así coma relevancia de valorar e 

percibir o erro de forma positiva. A materia incentiva a elaboración de reflexiones persoais e a 

toma de decisións fundamentadas, con independencia do resultado final; ademais, pon o foco no 

impulso do traballo en equipo, mantendo unha comunicación fluída entre os compañeiros para o 

desenvolvemento dun proxecto compartido, e na utilización de ferramentas informáticas e 

audiovisuais que axuden a unha difusión efectiva do proxecto. 

Os estudantes porán en xogo competencias específicas que lles permitirán ser capaces de elaborar 

un plan de negocio; comprender  os procesos e os procedementos asociados á creación e  o 

mantemento dunha empresa e ser conscientes da importancia da ética empresarial e a 

responsabilidade social, entre outras cosas. 

4.9. Materiais e Recursos didácticos. 
 

• A Apuntamentos facilitados pola profesora. 
 

• Aula virtual do Centro. 
 

• Aula específica de informática. 
 

• Recursos web: 
 

Como páxinas web das propias administracións públicas (sites do IGAPE, IPYME, SEPE, 

SS…), aplicacións web como Google Drive, Canva, Prezi…etc. 
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Blogs educativos como https://sites.google.com/site/educandoyemprendiendo/ ou  

https://www.tiemposmodernos.eu/ 
 

4.10. Instrumentos de avaliación, criterios de cualificación do alumnado. 
 

As cualificacións obteranse a través de diversos instrumentos que permitan comprobar a 

consecución dos obxectivos propostos como: probas escritas individuais,  actividades e traballos 

individuais e en grupo. 

No contexto do proceso de avaliación continua, cando o progreso dunha alumna ou dun alumno 

non sexa o adecuado, estableceranse medidas de reforzo educativo. Estas medidas adoptaranse 

en calquera momento do curso. 
 

 
 

 
As probas escritas realizaranse segundo a táboa de secuenciación e temporalización dos 

contidos desta programación; en liñas xerais farase unha proba escrita por cada dous temas 

por termo medio. 

 
 

 
Cada pregunta da proba valorarase en proporción á cantidade desta que sexa correcta, o cal 

dependerá do tipo de pregunta e importancia relativa na puntuación do exame. 

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/a alumno/a fai ben, é 

dicir, as preguntas parcialmente contestadas ou incorrectas nos resultados finais, poden acadar 

unha puntuación intermedia en función do seu desenvolvemento. 

En calquera caso, o comportamento desleal na realización dun traballo ou dun exame (copiar, 

Con que temporalización se farán probas escritas individuais (cada tema, dous, tres, cantas 
  por avaliación? 

Como se cualifican e ponderan as probas, traballos individuais ou colectivos, traballo na 
 aula e a observación? 

https://sites.google.com/site/educandoyemprendiendo/
https://www.tiemposmodernos.eu/
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cambiar os folios do exame, recibir información por medios externos...) será puntuado cun 0 

e o/a alumno/a deberá presentarse á recuperación. 

Si o comportamento desleal é na realización dun traballo ou dun exame e  é do final de xuño 

terá un cero, e como consecuencia deste comportamento suspende a materia completa. 

En xeral, a ponderación das probas escritas terán ata un valor máximo dun 35% do total da nota. 

O alumnado deberá realizar un proxecto de simulación de creación dunha empresa, proxecto 

elaborado en grupos ou de maneira individual, e que deberá ir recollendo os contidos tratados ó 

longo do curso.  

Este proxecto será avaliado atendendo a diferentes aspectos, incluídos: 

 A presenza do contido mínimo esixido para este proxecto. 

 A claridade e corrección na presentación do mesmo, contando cun formato adecuado e 

claro, linguaxe técnica adaptada ó nivel educativo do alumnado, sen faltas de ortografía nin 

incoherencias gramaticais. Deberá estar totalmente escrito nunha soa lingua 

(castelán/galego) agás en casos xustificados, como citas, referencias bibliográficas…etc 

 A defensa e exposición de dito proxecto nunha audiencia pública conxuntamente co resto 

do alumnado, na que deberá definirse e defender o proxecto empresarial proposto polo 

alumnado, así como as liñas mestras do proxecto. 

En xeral, a ponderación dos proxectos empresariais terán ata un valor máximo dun 50% do total 
da nota. 

Así mesmo a observación, así como a elaboración de actividades e exercicios diarios de forma 

individual terá en conta tamén, segundo o  que se amosa para cada un dos estándares na 

mesma táboa desta programación xa citada, en base ó “peso na cualificación”, sen esquecer 

así mesmo o peso que ademais se lle dá en cada estándar á observación como instrumento 

de avaliación. Será cualificado conforme a táboas de observación ou listas de cotexo actividades 

tales como a entrega de exercicios, dinámicas de grupo, debates, exposicións…etc. 

En xeral, a ponderación que terá a observación ata un valor máximo dun 15% do total da nota. 
 

 
 

Para recuperar unha proba non superada, farase outra proba despois de que remate a avaliación 

definitiva de dita avaliación. A proba versará sobre tódolos estándares inmersos na non superada 

e co peso asignado a cada estándar segundo o que se reflexa nesta programación. 

Os aprobados no exame de recuperación serán valorados con 5 puntos para a avaliación  

Como se recupera unha proba non superada? 
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en curso, sen prexuízo de que o alumnado que se vira prexudicado por unha valoración 

inferior á realmente conseguida se lle terá en conta no cómputo da nota final en xuño. 

A finalidade é incentivar a que o alumnado estude en 1ª convocatoria e non tratar de sacar 

unha mellor nota en exames de recuperación, primando igualmente unha boa nota obtida en 

primeiros exames, que en exames sucesivos. 

 
 

Unha vez feitos os exames de recuperación de probas non superadas, se algún alumno/a non 

superara os contidos mínimos esixidos, realizaranse actividades no período que transcorra entre 

a terceira avaliación e a avaliación final coa materia distribuída por trimestres para aqueles 

alumnos que teñan algunha avaliación non superada. 

Para isto, elaborarase un informe de avaliación individualizado onde se indiquen as actividades a 

realizar a aquel alumnado que non superen a materia ó termo da terceira avaliación. 

Estas actividades de apoio, reforzo, recuperación e ampliación, poderán dar pé á recualificación 

do alumnado na avaliación final de xuño. 

 
 

A cualificación numérica final da materia resultará da media aritmética das tres avaliacións 

e para acadar unha cualificación positiva deberá ter superadas as tres avaliacións. 

Esta nota quedará como a parte enteira da cifra se a parte decimal de dita media é inferior ás 

50 centésimas, e quedará como unha unidade mais da parte enteira, se a parte decimal de dita 

media é igual ou superior ás 50 centésimas. 

 

4.11. Deseño da avaliación inicial e medidas a adoptar como consecuencia dos resultados. 
 

Realizarase un cuestionario inicial con preguntas cortas e abertas a comentar oralmente co 

alumnado para presentar a materia e para coñecer o nivel de motivación pola materia. Tamén pode 

axudar a detectar problemas na competencia lingüística e matemática. 

 
 
 
 
 

Como se recupera unha avaliación non superada? 

Como se elabora a cualificación final de xuño? 
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5. Programación Economía da Empresa 2º BACHARELATO 
 

Esta materia se centra no ámbito da empresa e para isto se van analizando as distintas áreas 
funcionais da empresa, se describen os seus elementos, as súas funcións e os seus obxectivos, se  
 
analizan as decisións sobre a dimensión e localización das empresas, as estratexias de crecemento, 
a organización e dirección da empresa, a organización e a xestión dos recursos da empresa, a 
función produtiva, os ingresos e custos, a función comercial da empresa, as principais decisións da 
empresa na comercialización dos seus produtos e/ou servizos,  as obrigas fiscais, a información 
contable e a función financeira onde se trata de analizar os aspectos salientables das decisión de 
investimento e financiamento na empresa. 

 
5.1. Obxectivos do Bacharelato. 

 
O Bacharelato ten como finalidade proporcionar ao alumnado formación, madurez intelectual e 

humana, coñecementos e habilidades que lles permitan desenvolver funcións 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 e as alumnas as capacidades que lles 

permitan: 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia 

cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española así como polos dereitos 

humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e 

equitativa. 

b) Consolidar unha madurez persoal e social que lles permita actuar de forma responsable e 

autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Prever e resolver pacificamente os conflitos 

persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a  igualdade  efectiva  de  dereitos  e  oportunidades  entre  homes  e mulleres, 

analizar e valorar 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 escrita, a lingua castelá e, no seu caso,a lingua 

cooficial da súa Comunidade Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 
 
g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e a comunicación. 
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h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus 

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

no desenvolvemento e mellora da súa contorna social. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais e dominar as habilidades 

básicas propias da modalidade elixida. 

j) Comprender os elementos e procedementos fundamentais da investigación e dos métodos 

científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e a tecnoloxía no 

cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio 

ambiente. 

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

traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

l) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de 

formación e enriquecemento cultural. 

m) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 
 
n) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade vial. 

 
5.2 Contribución da materia ao logro das competencias clave. 

 
Nesta materia contribuirase a adquisición das competencias clave do seguinte xeito: 

 
a) Competencia en comunicación lingüística. 

Nesta materia traballarase na compresión lectora, tendo en conta que se emprega unha linguaxe e 
a terminoloxía técnica básica do mundo empresarial e da economía, o que difilculta a súa 
adquisición. Fomentarase a lectura a través de tarefas contextualizadas como poden ser as 
actividades de investigación en empresas da contorna e a análise de artigos xornalísticos sobre a 
realidade empresarial. Desenvolvemento de actitudes e valores propios desta competencia a 
través das tarefas interactivas, como os debates sobre aspectos puntuais e os traballos de 
exposición oral, nos que se promoverá o respecto cara ás opinións dos demais e desenvolverase o 
espírito crítico. 

 
b) Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

Unha parte importante desta materia, sobre un cincuenta por cento, emprega instrumentos 
matemáticos como son a resolución e interpretación de exercicios de produtividade, cálculo, 
representación e interpretación de ingresos e custos e en especial de exercicios de punto morto, 
casos prácticos sobre o ciclo de inventario dunha empresa, confección de balances e contas de 
resultados e a súa análise mediante rateos económico-financeiros, resolución de exercicios de 
selección de investimentos mediante a utilización de métodos dinámicos e estáticos, resolución de 
casos prácticos sobre as distintas opcións de financiamento que posúen as empresas, elaboración 
e interpretación de datos e argumentacións de carácter económico (táboas, estatísticas, gráficos, 
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etc.) vinculados co tecido empresarial e procedentes de distintos tipos de fontes de información. 

Respecto á ciencia e tecnoloxía nos temas que se refiren á produción e estratexia empresarial se 
investiga e reflexiona sobre a importancia para a sociedade e para a empresa da investigación e a 
innovación tecnolóxica en relación coa competitividade e o crecemento. 

 
c) Competencia dixital. 

Se traballará na procura, obtención e tratamento de información oral, impresa, audiovisual, dixital 
ou multimedia acerca da realidade empresarial a través de internet. Tamén se empregarán 
programas informáticos para a elaboración, de gráficas, análises de datos e plans financeiros. Se 
manexará habitualmente a consulta de páxinas web propostas polas profesoras ou a iniciativa do 
alumnado para exemplificar, contextualizar e actualizar os diferentes aspectos dunha materia que 
cambia constantemente xa que a actividade empresarial é moi dinámica e a lexislación cambia en 
moitas ocasións. 

Para algúns estándares se empregarán simuladores online. 

Tamén se poderán empregar a creación de presentacións e producións audiovisuais sinxelas sobre 
contidos da materia e os fragmentos de películas ou documentais que aborden contidos 
curriculares mediante ferramentas de edición de vídeo. 

 
d) Aprender a aprender. 

No procesos de resolución de problemas o alumnado deben planificar estratexias, asumir retos, e 
tomar decisións. As diferentes actividades que se traballan fomentan o esforzo e a reflexión do 
alumnado sobre como conseguir o resultado que se lle esixe tanto no aspecto memorístico como 
de aplicación dos coñecementos e ferramentas explicadas. 

Na materia en xeral lle esixirá un esforzo de planificación, organización, síntese e integración que 
lle permitan ser consciente das súas propias capacidades e a nos aspectos que debe facer máis 
fincapé o aqueles nos que debe procurar axuda. 

 
e) Competencias sociais e cívicas. 

Se traballará en aspectos como o tratamento da responsabilidade social e medioambiental, a ética 
nas actuacións empresariais, a análise do impacto social da estratexia de desenvolvemento das 
multinacionais, a división do traballo desde unha perspectiva global, a importancia dos recursos 
humanos nunha empresa, a investigación e a innovación tecnolóxica como base da 
competitividade e a súa repercusión na calidade de vida, a achega que supoñen as obrigacións 
fiscais á riqueza nacional, o coñecemento dos órganos de goberno das distintas formas xurídicas e 
o seu funcionamento, en especial o estudo das empresas de economía social e o carácter 
democrático das sociedades cooperativas. 

Tamén o fomento dunha actitude crítica cara ás consecuencias negativas que xera a actividade 
produtiva custos sociais así como fronte a aquelas prácticas non éticas que levan a cabo algunhas 
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empresas multinacionais en países non desenvolvidos co único afán de obter o máximo beneficio. 

Outro aspecto é a diferenciación das prácticas comerciais consideradas non éticas ou de dubidosa 
moralidade que pretenden enganar ao consumidor, das que son lícitas e aceptables, fomentando 
o coñecemento dos mecanismos existentes para a defensa dos seus dereitos como consumidores. 

Se traballará no coñecemento dos dereitos básicos dos traballadores/as e o recoñecemento da 
igualdade entre homes e mulleres, facendo especial fincapé nas medidas de conciliación da vida 
laboral e familiar. 

Se traballará no concepto de que o alumno no futuro será consumidor, aforrador, contribuínte, 
usuario de bens e servizos públicos e no futuro, traballador, produtor e elector. 

 
f) Sentido da iniciativa e espírito emprendedor. 

 

Se traballará en aspectos como: 

Visión global da empresa e a súa relación co progreso económico e social. 

Coñecemento dos factores que inflúen nas decisións de localización e dimensión da empresa. 

Coñecemento dos trámites necesarios para crear unha empresa, toma de decisións sobre 
que contrato/s realizar aos empregados, que forma xurídica escoller para o negocio, 
interpretación de balances e contas de perdas e ganancias sinxelas para diagnosticar a 
situación financeira e patrimonial dunha empresa, selección de proxectos de investimento e 
selección da fórmula ou fórmulas de financiación máis adecuadas para a empresa. 

Promoción da iniciativa empresarial como vía de inserción laboral. 

Afianzamento do espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, 
iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

 
g) Conciencia e expresións culturais. 

Esta competencia non se traballa de xeito relevante pero pode aproximarse en aspectos como: 

Coñecemento das distintas manifestacións da área empresarial presentes no mundo do deseño, 
a publicidade e a comunicación comercial. 

Recoñecemento da necesidade que teñen as empresas de coñecer aos seus clientes, de 
comprender as diferentes culturas e ideoloxías para poder segmentar os mercados e 
adaptarse aos diferentes gustos e preferencias. 

Desenvolvemento da actividade creativa e as capacidades artísticas na publicidade para deseñar 
o produtos, os logotipos, os envases, as campañas e deste xeito, estimular a compra por parte 
dos consumidores. 

Recoñecemento da importancia do patrocinio e mecenado cultural levado a cabo polas 
empresas dentro das súas estratexias comerciais e de responsabilidade social. 

Posta en valor da creatividade, a imaxinación e a iniciativa como elementos necesarios para 
calquera proxecto empresarial. 
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Relación de estándares de aprendizaxe avaliables da materia que forman parte dos 
perfís competenciais. 

 

5.3. 
 
 

Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

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

 
 

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

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

CMCCT EEB4.2.2. Identifica e calcula os tipos de custos, ingresos e beneficios dunha empresa, 
e represéntaos graficamente. 
EEB6.1.7. Recoñece a conveniencia do equilibrio económico, patrimonial e financeiro 
da empresa. 
EEB3.1.4. Investiga sobre a organización nas empresas do seu ámbito máis próximo e 
identifica vantaxes e inconvenientes, detecta problemas para solucionar, e describe 
propostas de mellora. 

 
 

CAA 
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. 
EEB2.1.7. Estuda o impacto da incorporación da innovación e das novas tecnoloxías 

na estratexia da empresa, e relaciónao coa capacidade para competir de xeito global. 
 
 

CD 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. 
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. 

 

CSIEE 
EEB5.1.3. Interpreta e valora estratexias de márketing, incorporando nesa valoración 
consideracións de carácter ético, social e ambiental. 
EEB2.1.5. Examina o papel das pequenas e das medianas empresas no noso país, e 
valora as súas estratexias e as súas formas de actuar, así como as súas vantaxes e os 
seus inconvenientes. 

 
 

CSC 
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. 
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5.4 Obxectivos específicos da materia de Economía da empresa. 

 
 Identificar a natureza, funcións e principais características dos tipos de empresas 

máis representativos. 

 Apreciar o papel das empresas na satisfacción das  necesidades dos consumidores, 
no aumento da calidade de vida e no benestar da sociedade, así como elaborar 
xuízos ou criterios persoais sobre as súas externalidades. 

 Analizar a actividade económica das empresas, en especial as da contorna galega. 

 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. 

 Avaliar 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, e recoñecer as estratexias e sistemas de 
xestión empresariais que perseguen novos equilibrios entre as dimensións económica, 
social e ambiental. 

 Analizar o funcionamento das organizacións e os grupos en relación coa aparición e 
resolución de conflitos. 

 Identificar as políticas de mercadotecnia de diferentes empresas en función dos mercados 
aos que dirixen os seus produtos. 

 Coñecer e interpretar, de modo xeral, estados de contas anuais de empresas. 

 Identificar os seus posibles desequilibrios económicos e financeiros, e propor e avaliar 
medidas correctoras. 

 Obter, seleccionar e interpretar información, tratala de forma autónoma, utilizando, no seu 
caso, das múltiples  posibilidades que as tecnoloxías  da información e a comunicación 
permiten, e aplicala á toma de decisións empresariais, analizando de forma crítica 
informacións de actualidade sobre feitos relevantes do ámbito empresarial internacional, 
nacional e rexional. 

 Desenvolver calidades persoais como a iniciativa, a creatividade, o dinamismo, o sentido 
crítico, a cooperación e o traballo en equipo, o sentido da responsabilidade; manifestar 
capacidade de relación e de resposta ante os cambios da contorna, sensibilidade ante as 
necesidades dos outros e flexibilidade nas formulacións propias e alleas. 
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5.5. Estándares de aprendizaxe 
1º. Temporalización 
2º. Grao mínimo de consecución para superar a materia 
3º. Procedementos e instrumentos de avaliación 

 
 

Criterios 
de 

avaliación 

 
 

Estándares 

Grao mínimo para 
superar a área 

Indicador mínimo de 
logro 

 
 
T 1 

 
 
T 2 

 
 
T 3 

CRITERIOS PARA A CUALIFICACIÓN  
 

C.C. Instrumentos de avaliación / 
Procedementos de avaliación (%)* 

 
 
 
 
EE-B1.1 

EEB1.1.1 - Distingue as 
formas xurídicas das 
empresas e relaciónaas 
coas esixencias de capital e 
coas responsabilidades para 
cada tipo. 
 
Peso: 1% 

Distingue as 
características básicas 
das formas xurídicas das 
empresas e relaciónaas 
coas esixencias de 
capital e coas 
responsabilidades para 
cada tipo. 

 
 
 
 

X 

   
 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Proba aberta e resolución de 
exercicios e problemas. (100%) 

 
 
 
CD 
CMCT 
CSIE 

 
 
 
 
 
EE-B1.1 

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. 

 
Peso: 1% 

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

 
 
 
 
 

X 

   
 
 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Traballo de aplicación e síntese. 

 
 
 
 

CD 
CMCT 

EE-B1.1 2º-EEB1.1.3 - Analiza, para Analiza, con pequenos X   PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das CD 
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 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. 
 
Peso: 1% 

erros, 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. 

   producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta e resolución de 
exercicios e problemas. (100%) 

CMCT 
CCA 

 
 
 
 
EE-B1.1 

2º-EEB1.1.4 - Describe os 
elementos da empresa en 
relación coas funcións que 
desenvolven e os 
obxectivos que procuran 
dentro do sistema 
 
Peso: 1% 

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

 
 
 
 

X 

   
 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta e resolución de 
exercicios e problemas. (100%) 

 
 
 
CCL 
CSIEE 

 
 
 
 
EE-B1.2 

2º-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. 
 
Peso: 1% 

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

 
 
 
 

X 

   
 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta e resolución de 
exercicios e problemas. (100%) 

 
 
CD 
CMCT 
CSC 
CSIEE 
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EE-B1.2 

2º-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. 
 
Peso: 1% 

Analiza con argumentos 
sinxelos a relación entre 
empresa, sociedade e 
ambiente, e valora os 
efectos positivos e 
negativos das 
actuacións das 
empresas nas esferas 
social e ambiental. 

 
 
 
 

X 

   
 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta e resolución de 
exercicios e problemas. (100%) 

 
 
 
 
CD CSC 
CSIEE 

 
 
 
 
EE-B1.2 

2º-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 
 
Peso: 1% 

Analiza con argumentos 
sinxelos a actividade das 
empresas como 
elemento dinamizador 
de progreso, estimando 
a súa creación de valor 
para a sociedade e para 
a cidadanía 

 
 
 
 

X 

   
 
 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Traballo de aplicación e síntese. 

 
 
 
 
CSC 
CSIEE 

 
 
 
 
EE-B2.1 

2º-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 
 
Peso: 2% 

Describe e analiza un 
50% dos factores que 
determinan a 
localización e a 
dimensión dunha 
empresa, e valora a 
transcendencia futura 
para a empresa desas 
decisións 

 
 
 
 

X 

   
 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta e resolución de 
exercicios e problemas. (100%) 

 
 
 
 
CCL 
CMCT 

 
 
EE-B2.1 

2º-EEB2.1.2 - Valora o 
crecemento da empresa 
como estratexia 
competitiva e relaciona as 

Valora o crecemento da 
empresa como 
estratexia competitiva e 
relaciona as economías 

 
 

X 

  PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta e resolución de 

CD 
CMCT 
CSIEE 
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 economías de escala coa 

dimensión óptima da 
empresa. 
 
Peso: 1% 

de escala coa dimensión 
óptima da empresa. 

  exercicios e problemas. (100%)  

 
 
 
EE-B2.1 

2º-EEB2.1.3 - Identifica e 
explica as estratexias de 
especialización e 
diversificación 
 
Peso: 1% 

Identifica e explica 
correctamente a 
maioría das estratexias 
de especialización e 
diversificación mediante 
exemplos empresariais. 

 
 
 

X 

 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta e resolución de 
exercicios e problemas. (100%) 

 
 
CCL 
CMCT 
CSIEE 

 
 
 
EE-B2.1 

2º-EEB2.1.4 - Analiza as 
estratexias de crecemento 
interno e externo a partir 
de supostos concretos. 
 
Peso: 2% 

Analiza a maioría das 
estratexias de 
crecemento interno e 
externo a partir de 
supostos concretos. 

 
 
 

X 

 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta e resolución de 
exercicios e problemas. (100%) 

 
 
CAA CD 
CMCT 

 
 
 
 
 
EE-B2.1 

2º-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. 
 
Peso: 1% 

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 a maioría das 
súas vantaxes e os seus 
inconvenientes. 

 
 
 
 
 

X 

  
 
 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta e resolución de 
exercicios e problemas. (100%) 

 
 
 
 
CSC 
CSIEE 

 
EE-B2.1 

2º-EEB2.1.6 - Describe as 
características e as 
estratexias de 

Describe a maioría das 
características e as 
estratexias de 

 
X 

 PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 

CCL 
CSC 
CMCT 
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 desenvolvemento da 

empresa multinacional, e 
valora a importancia da 
responsabilidade social e 
ambiental. 
 
Peso: 2% 

desenvolvemento da 
empresa multinacional, 
e valora a importancia 
da responsabilidade 
social e ambiental. 

  INSTRUMENTOS: Proba aberta e resolución de 
exercicios e problemas. (100%) 

 

 
 
 
 
EE-B2.1 

2º-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. 
 
Peso: 1% 

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

 
 
 
 

X 

  
 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta e resolución de 
exercicios e problemas. (100%) 

 
 
 
 
CD CSC 
CMCT 

 
 
 
 
EE-B3.1 

2º-EEB3.1.1 - Reflexiona 
sobre a división técnica do 
traballo nun contexto global 
de interdependencia 
económica para valorar as 
súas consecuencias sociais. 
 
Peso: 2% 

Reflexiona con 
pequenos erros sobre a 
división técnica do 
traballo nun contexto 
global de 
interdependencia 
económica para valorar 
as súas consecuencias 
sociais. 

 
 
 
 

X 

  
 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta e resolución de 
exercicios e problemas. (100%) 

 
 
 
 
CMCT 
CSC 

 
 
 
EE-B3.1 

2º-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 

Describe as principais 
estruturas organizativas, 
os estilos de dirección, 
as canles de 
información e de 
comunicación, o grao de 

 
 
 

X 

 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta e resolución de 
exercicios e problemas. (100%) 

 
 
CCL 
CMCT 
CSIEE 
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 decisións e a organización 

informal da empresa. 
 
Peso: 2% 

participación na toma 
de decisións e a 
organización informal 
da empresa. 

    

 
 
 
 
 
 

EE-B3.1 

2º-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. 
 
Peso: 2% 

Identifica con rigor a 
función de cada unha 
das 5 áreas de 
actividade da empresa 
(aprovisionamento, 
produción e 
comercialización, 
investimento e 
financiamento, recursos 
humanos e 
administrativa), así 
como as súas 
interrelacións. 

  
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta e resolución de 
exercicios e problemas. (100%) 

 
 
 
 
 

CD 
CMCT 
CSIEE 

 
 
 
 
 
EE-B3.1 

2º-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. 
 
Peso: 2% 

Investiga con axuda 
sobre a organización 
dunha empresa do seu 
ámbito máis próximo e 
identifica as principais 
vantaxes e 
inconvenientes e 
describe algunha 
proposta razoable de 
mellora. 

  
 
 
 
 

X 

 
 
 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Traballo de aplicación e síntese. 

 
 
 
 
CAA CD 
CSC 
CSIEE 

 
 
EE-B3.1 

2º-EEB3.1.5 - Aplica os seus 
coñecementos a unha 
organización concreta, para 
detectar problemas e 

Aplica os seus 
coñecementos a unha 
organización concreta, e 
detecta algúns dos 

  
 

X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Traballo de aplicación e síntese. 

CAA 
CMCT 
CSIEE 
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 propor melloras. 

 
Peso: 1% 

problemas e propon 
algunha mellora. 

   

 
 
 
 
 
 

EE-B3.1 

 
 
2º-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. 
 
Peso: 2% 

Describe a maioría das 
funcións do 
departamento de RRHH, 
as teorías sobre 
motivación, os dereitos 
e deberes laborais, os 
compoñentes do 
salario, a xornada, 
permisos, tipos de 
contrato, suspensión, 
extinción, 
representación y 
conflitos. 

 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta e resolución de 
exercicios e problemas. (100%) 

 
 
 
 
 

CAA 
CSC 
CSIEE 

 
 
 
 
 

EE-B4.1 

2º-EEB4.1.1 - Realiza 
cálculos da produtividade 
de distintos factores e 
interpreta os resultados 
obtidos, coñecendo medios 
e alternativas de mellora da 
produtividade nunha 
empresa. 
 
Peso: 2% 

Realiza cálculos con 
pequenos erros da 
produtividade de 
distintos factores e 
interpreta 
correctamente os 
resultados obtidos, 
coñecendo os medios e 
alternativas de mellora 
da produtividade nunha 
empresa. 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta e resolución de 
exercicios e problemas. (100%) 

 
 
 
 
 
CD 
CMCT 

 
 
EE-B4.1 

2º-EEB4.1.2 - Analiza e 
valora a relación entre a 
produtividade e os salarios 
dos/das traballadores/as. 

Analiza correctamente a 
relación entre a 
produtividade e os 
salarios dos/das 

 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta e resolución de 

 
CMCT 
CSC 
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Peso: 2% 
traballadores/as.    exercicios e problemas. (100%)  

 
 
 
 
 
EE-B4.1 

2º-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. 
 
Peso: 2% 

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

 
 
 
 
 

X 

   
 
 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Traballo de aplicación e síntese. 

 
 
 
 
CAA 
CMCT 
CSC 

 
 
 
 
 

EE-B4.2 

2º-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. 
 
Peso: 2% 

Distingue os ingresos e 
os custos dunha 
empresa, calcula o seu 
beneficio ou a súa perda 
sen erros de concepto, 
aplicando razoamentos 
matemáticos con algún 
pequeño erro e 
interpreta 
correctamente os 
resultados. 

 
 
 
 
 

X 

   
 
 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta e resolución de 
exercicios e problemas. (100%) 

 
 
 
 
 
CD 
CMCT 

 
 
 
 
EE-B4.2 

2º-EEB4.2.2 - Identifica e 
calcula os tipos de custos, 
ingresos e beneficios dunha 
empresa, e represéntaos 
graficamente. 
 
Peso: 2% 

Identifica 
correctamente e calcula 
os tipos de custos, 
ingresos e beneficios 
dunha empresa, e 
represéntaos 
graficamente con 
pequenos erros. 

 
 
 
 

X 

   
 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta e resolución de 
exercicios e problemas. (100%) 

 
 
 
CD 
CMCT 
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EE-B4.2 

2º-EEB4.2.3 - Calcula o 
limiar de vendas (de 
rendibilidade) necesario 
para a supervivencia da 
empresa. 
 
Peso: 2% 

Calcula correctamente o 
limiar de vendas (de 
rendibilidade) necesario 
para a supervivencia da 
empresa con pequenos 
erros. 

 
 
 

X 

  
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta e resolución de 
exercicios e problemas. (100%) 

 
 
 
CD 
CMCT 

 
 
 
 
EE-B4.2 

2º-EEB4.2.4 - Analiza os 
métodos custo beneficio e 
custo eficacia como 
instrumentos de medida e 
avaliación que axudan á 
toma de decisións. 
 
Peso: 2% 

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

 
 
 
 

X 

  
 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta e resolución de 
exercicios e problemas. (100%) 

 
 
 
CSIEE 
CMCT 

 
 
 
EE-B4.3 

2º-EEB4.3.1 - Identifica os 
custos que xera o almacén e 
resolve casos prácticos 
sobre o ciclo de inventario. 
 
Peso: 2% 

Identifica os custos que 
xera o almacén e 
resolve casos prácticos 
sobre o ciclo de 
inventario con 
pequenos erros de 
cálculo. 

 
 
 

X 

  
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta e resolución de 
exercicios e problemas. (100%) 

 
 
 
CD 
CMCT 

 
 
 
EE-B4.3 

2º-EEB4.3.2 - Valora as 
existencias en almacén 
mediante diferentes 
métodos 
 
Peso: 2% 

 
Valora correctamente as 
existencias en almacén 
mediante diferentes 
métodos. 

 
 
 

X 

 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta e resolución de 
exercicios e problemas. (100%) 

 
 
CD 
CMCT 

EE-B4.3 2º-EEB4.3.3 - Valora a 
relación entre o control de 

Valora con pequenos 
erros a relación entre o X 

 PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 

CSIEE 
CMCT 
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 inventarios e a 

produtividade e a eficiencia 
nunha empresa. 
 
Peso: 2% 

control de inventarios e 
a produtividade e a 
eficiencia nunha 
empresa. 

    
INSTRUMENTOS: Proba aberta e resolución de 
exercicios e problemas. (100%) 

 

 
 
 
 
EE-B5.1 

2º-EEB5.1.1 - Caracteriza un 
mercado en función de 
diferentes variables como, 
por exemplo, o número de 
competidores e o produto 
vendido. 
 
Peso: 1% 

Caracteriza 
correctamente o 
mercado en función de 
diferentes variables 
como, por exemplo, o 
número de 
competidores e o 
produto vendido. 

  
 
 
 

X 

  
 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta e resolución de 
exercicios e problemas. (100%) 

 
 
 
 
CSIEE 

 
 
 
EE-B5.1 

2º-EEB5.1.2 - Identifica e 
adapta a cada caso 
concreto as estratexias e os 
enfoques de márketing. 
 
Peso: 1% 

Identifica con pequenos 
erros e adapta a cada 
caso concreto as 
estratexias e os 
enfoques de márketing. 

  
 
 

X 

  
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Traballo de aplicación e síntese. 

 
 
CAA CD 
CMCT 

 
 
 
 
EE-B5.1 

2º-EEB5.1.3 - Interpreta e 
valora estratexias de 
márketing, incorporando 
nesa valoración 
consideracións de carácter 
ético, social e ambiental 
 
Peso: 1% 

Interpreta e valora na 
maioría dos casos as 
estratexias de 
márketing, 
incorporando nesa 
valoración 
consideracións de 
carácter ético, social e 
ambiental 

  
 
 
 

X 

  
 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta e resolución de 
exercicios e problemas. (100%) 

 
 
 
CD 
CMCT 
CSC 
CSIEE 

EE-B5.1 2º-EEB5.1.4 - Comprende e 
explica as fases e as etapas 

Comprende e explica 
con pequenos erros as 

 
X 

 PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 

CCL 
CMCT 
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 da investigación de 

mercados. 
 
Peso: 1% 

fases e as etapas da 
investigación de 
mercados. 

    
INSTRUMENTOS: Proba aberta e resolución de 
exercicios e problemas. (100%) 

 

 
 
 
 
EE-B5.1 

 
2º-EEB5.1.5 - Aplica 
criterios e estratexias de 
segmentación de mercados 
en casos prácticos. 
 
Peso: 1% 

 
Aplica criterios e 
estratexias de 
segmentación de 
mercados en casos 
prácticos con pequenos 
erros. 

  
 
 
 

X 

  
 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta e resolución de 
exercicios e problemas. (100%) 

 
 
 
CD 
CMCT 

 
 
 
 
 
EE-B5.1 

2º-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. 
 
Peso: 1% 

Analiza e valora con 
pequenos erros as 
oportunidades de 
innovación e 
transformación do 
márketing que xorden 
co desenvolvemento 
das tecnoloxías da 
información e da 
comunicación. 

  
 
 
 
 

X 

  
 
 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Traballo de aplicación e síntese. 

 
 
 
 
CD 
CMCT 
CSC 

 
 
 
 
EE-B5.1 

2º-EEB5.1.7 - Describe a 
organización e o 
funcionamento do 
departamento comercial da 
empresa. 
 
Peso: 1% 

 
 
Describe correctamente 
a organización e o 
funcionamento do 
departamento 
comercial da empresa. 

  
 
 
 

X 

  
 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta e resolución de 
exercicios e problemas. (100%) 

 
 
 
CMCT 
CCL 
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EE-B5.1 

2º-EEB5.1.8 - Determina as 
necesidades da clientela en 
relación coas características 
dos produtos ou dos 
servizos ofrecidos pola 
empresa 
 
Peso: 1% 

Determina as principais 
necesidades da clientela 
en relación coas 
características dos 
produtos ou dos 
servizos ofrecidos pola 
empresa 

  
 
 
 

X 

 
 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Traballo de aplicación e síntese. 

 
 
 
CD 
CMCT 
CSC 

 
 
 
EE-B6.1 

2º-EEB6.1.1 - Recoñece os 
elementos patrimoniais e a 
función que teñen 
asignada. 
 
Peso: 2% 

Recoñece 
correctamente os 
elementos patrimoniais 
e a función que teñen 
asignada. 

  
 
 

X 

 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Traballo de aplicación e síntese. 

 
 
CMCT 
CSIEE 

 
 
 
EE-B6.1 

2º-EEB6.1.2 - Identifica, 
valora e clasifica os bens, os 
dereitos e as obrigas da 
empresa en masas 
patrimoniais 
 
Peso: 2% 

Identifica, valora e 
clasifica os bens, os 
dereitos e as obrigas da 
empresa en masas 
patrimoniais con algún 
pequeno erro. 

  
 
 

X 

 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta e resolución de 
exercicios e problemas. (100%) 

 
 
 
CMCT 

 
 
 
EE-B6.1 

2º-EEB6.1.3 - Interpreta a 
correspondencia entre os 
investimentos e o seu 
financiamento. 
 
Peso: 2% 

Interpreta 
correctamente a 
correspondencia entre 
os investimentos e o seu 
financiamento. 

  
 
 

X 

 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Traballo de aplicación e síntese. 

 
 
 
CAA 

 
EE-B6.1 

2º-EEB6.1.4 - Detecta 
posibles desaxustes no 
equilibrio patrimonial, na 

Detecta correctamente 
o posibles desaxustes 
no equilibrio 

  
X 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
CMCT 
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 solvencia e no 

apancamento da empresa, 
mediante a utilización de 
rateos. 
 
Peso: 2% 

patrimonial, na 
solvencia e no 
apancamento da 
empresa, mediante a 
utilización de rateos 
admitindo erros de 
cálculo pero non de 
interpretación. 

   INSTRUMENTOS: Proba aberta e resolución de 
exercicios e problemas. (100%) 

 

 
 
 
EE-B6.1 

2º-EEB6.1.5 - Propón 
medidas correctoras 
axeitadas en caso de se 
detectar desaxustes 
patrimoniais ou financeiros. 
 
Peso: 2% 

 
Propón algunha medida 
correctora axeitadas en 
caso de se detectar 
desaxustes patrimoniais 
ou financeiros. 

  
 
 

X 

  
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta e resolución de 
exercicios e problemas. (100%) 

 
 
 
CAA 
CSIEE 

 
 
 
 
 
EE-B6.1 

2º-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. 
 
Peso: 1% 

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

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta e resolución de 
exercicios e problemas. (100%) 

 
 
 
 
CMCT 
CD 

 
 
 
EE-B6.1 

2º-EEB6.1.7 - Recoñece a 
conveniencia do equilibrio 
económico, patrimonial e 
financeiro da empresa. 
 
Peso: 2% 

Recoñece 
correctamente a 
conveniencia do 
equilibrio económico, 
patrimonial e financeiro 
da empresa. 

  
 
 

X 

 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta e resolución de 
exercicios e problemas. (100%) 

 
 
CMCT 
CSIEE 
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EE-B6.1 

2º-EEB6.1.8 - Valora a 
importancia da información 
na toma de decisións. 
 
Peso: 1% 

Valora correctamente a 
importancia da 
información na toma de 
decisións. 

  
 

X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Traballo de aplicación e síntese. 

 
 
CAA 
CSIEE 

 
 
 
EE-B6.1 

2º-EEB6.1.9 - Calcula o 
resultado do exercicio 
económico da empresa, 
empregando os criterios de 
imputación aplicables. 
 
Peso: 2% 

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

  
 
 

X 

 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta e resolución de 
exercicios e problemas. (100%) 

 
 
 
CD 
CMCT 

 
 
 
EE-B6.1 

2º-EEB6.1.10 - Identifica, 
interpreta e clasifica os 
elementos do resultado da 
empresa. 
 
Peso: 2% 

Identifica, interpreta e 
clasifica os elementos 
do resultado da 
empresa con pequenos 
erros de cálculo. 

  
 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta e resolución de 
exercicios e problemas. (100%) 

 
 
CD 
CMCT 
CSIEE 

 
 
 
 
EE-B6.2 

2º-EEB6.2.1 - Identifica as 
obrigas fiscais das empresas 
segundo a súa organización 
e a actividade que 
desenvolvan. 
 
Peso: 2% 

Identifica as obrigas 
fiscais e os elementos 
básicos de cada tributo 
e as obrigas fiscais das 
empresas segundo a súa 
organización e a 
actividade que 
desenvolvan. 

  
 
 
 

X 

 
 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta e resolución de 
exercicios e problemas. (100%) 

 
 
 
CMCT 
CSIEE 

 
 
EE-B6.2 

2º-EEB6.2.2 - Describe o 
funcionamento básico dos 
impostos que recaen sobre 
as empresas e destaca as 

Describe o 
funcionamento básico 
dos impostos con 
pequenos erros, que 

  
 

X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Traballo de aplicación e síntese. 

 
CMCT 
CCL 
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 principais diferenzas entre 

eles. 
 
Peso: 2% 

recaen sobre as 
empresas e destaca as 
principais diferenzas 
entre eles. 

     

 
 
 
EE-B6.2 

2º-EEB6.2.3 - Valora a 
achega que supón para a 
riqueza nacional a carga 
impositiva que soportan as 
empresas. 
 
Peso: 2% 

 
Valora corrrectamente a 
achega que supón para 
a riqueza nacional a 
carga impositiva que 
soportan as empresas. 

   
 
 

X 

 
 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Traballo de aplicación e síntese. 

 
 
 
CSC 

 
 
 
 
EE-B7.1 

2º-EEB7.1.1 - Coñece e 
enumera os métodos 
estáticos (prazo de 
recuperación)e dinámicos 
(criterio do valor actual 
neto) para seleccionar e 
valorar investimentos. 
 
Peso: 2% 

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

   
 
 
 

X 

 
 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta e resolución de 
exercicios e problemas. (100%) 

 
 
 
CD 
CSIEE 
CMCT 

 
 
 
 
 

EE-B7.1 

2º-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. 
 
Peso: 2% 

Aplica métodos 
estáticos (prazo de 
recuperación) e 
dinámicos (valor actual 
neto), nun suposto 
concreto de selección 
de alternativas de 
investimento para unha 
empresa con pequenos 
erros de cálculo pero 
non conceptuais. 

   
 
 
 
 

X 

 
 
 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta e resolución de 
exercicios e problemas. (100%) 

 
 
 
 
 
CD 
CMCT 
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EE-B7.1 

2º-EEB7.1.3 - Explica as 
posibilidades de 
financiamento das 
empresas diferenciando o 
externo e o interno, a curto 
e a longo prazo, así como o 
custo de cada un e as 
implicacións na marcha da 
empresa. 
 
Peso: 2% 

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

   
 
 
 
 

X 

 
 
 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta e resolución de 
exercicios e problemas. (100%) 

 
 
 
 
 
CCL 
CMCT 

 
 
 
 
EE-B7.1 

2º-EEB7.1.4 - Analiza, nun 
suposto concreto de 
financiamento externo,as 
opcións posibles, os seus 
custos e as variantes de 
amortización. 
 
Peso: 2% 

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

   
 
 
 

X 

 
 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta e resolución de 
exercicios e problemas. (100%) 

 
 
 
CAA CD 
CMCT 

 
 
 
 
EE-B7.1 

2º-EEB7.1.5 - Analiza e 
avalía, a partir dunha 
necesidade concreta, as 
posibilidades que teñen as 
empresas de recorrer ao 
mercado financeiro. 
 
Peso: 2% 

Analiza e avalía, con 
pequenos erros, a partir 
dunha necesidade 
concreta, as 
posibilidades que teñen 
as empresas de recorrer 
ao mercado financeiro. 

   
 
 
 

X 

 
 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta e resolución de 
exercicios e problemas. (100%) 

 
 
 
CAA 
CMCT 
CSIEE 

 
 
EE-B7.1 

2º-EEB7.1.6 - Valora as 
fontes externas e internas 
de financiamento da 
empresa. 

Valora as fontes 
externas e internas de 
financiamento da 
empresa. 

   
 

X 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta e resolución de 

 
CMCT 
CSIEE 
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Peso: 2% 
    exercicios e problemas. (100%)  

 
 
 
EE-B7.1 

2º-EEB7.1.7 - Analiza e 
expresa as opcións 
financeiras que mellor se 
adaptan a un caso concreto 
de necesidade financeira. 
 
Peso: 2% 

Analiza e expresa con 
pequenos erros as 
opcións financeiras que 
mellor se adaptan a un 
caso concreto de 
necesidade financeira. 

   
 
 

X 

 
 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Traballo de aplicación e síntese. 

 
 
 
CMCT 
CAA 

 
 
 
EE-B7.1 

2º-EEB7.1.8 - Aplica os 
coñecementos tecnolóxicos 
á análise e á resolución de 
supostos. 
 
Peso: 2% 

Aplica correctamente os 
coñecementos 
tecnolóxicos á análise e 
á resolución de 
supostos. 

   
 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta e resolución de 
exercicios e problemas. (100%) 

 
 
CMCT 
CD 

 
 
 
EE-B7.1 

2º-EEB7.1.9 - Identifica e 
describe os ciclos da 
actividade da empresa e as 
súas fases. 
 
Peso: 1% 

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

   
 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta e resolución de 
exercicios e problemas. (100%) 

 
 
CCL 
CMCT 
CSIEE 

 
 
 
EE-B7.1 

2º-EEB7.1.10 - Calcula, para 
un determinado suposto 
práctico, os períodos de 
maduración da empresa, e 
distingue as súas fases. 
 
Peso: 1% 

Calcula, para un 
determinado suposto 
práctico, os períodos de 
maduración da 
empresa, e distingue as 
súas fases con 
pequenos erros. 

   
 
 

X 

 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta e resolución de 
exercicios e problemas. (100%) 

 
 
 
CMCT 
CAA CD 
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4º Relación entre contidos, estándares, unidades do libro de texto e ponderacións trimestrais:  
 

 
Economía de la empresa 2º Bacharelato 

 
Unidade 
didáctica 

Ponderación 
Trimestre 

     

Contidos Estándares de aprendizaxe Aval. Libro % 

Bloque 1. A empresa 

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

EEB1.1.1. Distingue as formas xurídicas das empresas e relaciónaas coas 
esixencias de capital e coas responsabilidades para cada tipo. 1 1 6,00 

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

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. 

 
1 

 
2 

 
3,00 

 
 

B1.3. Clases de 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. 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3,00 

B1.4. Marco xurídico da actividade 
empresarial. 

EEB1.1.4. Describe os elementos da empresa en relación coas funcións 
que desenvolven e os obxectivos que procuran dentro do sistema. 1 1 3,00 

 
B1.5. Contorno da empresa. 

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. 

 
1 

 
3 

 
3,00 

B1.6. Responsabilidade social e 
ambiental da empresa. 

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. 

 
1 

 
3 

 
3,00 

B1.7. Funcionamento e creación de 
valor. 

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. 

 
1 

 
1 

 
3,00 
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Bloque 2. Desenvolvemento da empresa 

B2.1. Localización e dimensión 
empresarial. 

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. 

 
1 

 
4 

 
6,00 

B2.2. Estratexias de crecemento 
interno e externo. 

EEB2.1.2. Valora o crecemento da empresa como estratexia competitiva 
e relaciona as economías de escala coa dimensión óptima da empresa. 1 4 6,00 

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

EEB2.1.3. Identifica e explica as estratexias de especialización e 
diversificación. 1 4 3,00 

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

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

 
1 

 
4 

 
6,00 

B2.5. Internacionalización, 
competencia global e tecnoloxía. 

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. 

 
1 

 
4 

 
3,00 

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

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

 
1 

 
4 

 
6,00 

 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. 

 
2 

 
4 

 
3,00 

Bloque 3. Organización e dirección da empresa 

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

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

 
3 

 
5 

 
6,00 

 
B3.2. Funcións básicas da dirección. 

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. 

 
3 

 
5 

 
6,00 
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B3.3. Planificación e toma de 
decisións estratéxicas. 

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. 

 

3 

 

5 

 

6,00 

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

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. 

 
3 

 
5 

 
6,00 

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

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

 
3 

 
6 

 
3,00 

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

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. 

 
3 

 
6 

 
6,00 

Bloque 4. A función produtiva 

B4.1. Produción e proceso 
produtivo. 

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

 
1 

 
7 

 
6,00 

B4.2. Función de produción. 
Produtividade e eficiencia 

EEB4.1.2. Analiza e valora a relación entre a produtividade e os salarios 
dos/das traballadores/as. 1 7 6,00 

B4.3. Investigación, 
desenvolvemento e innovación 
(I+D+i) como elementos clave para o 
cambio tecnolóxico e a mellora da 
competitividade empresarial. 

 
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. 

 
 

1 

 
 

7 

 
 

6,00 

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

 

1 

 

7 

 

6,00 
B4.5. Cálculo e interpretación do 

limiar de rendibilidade da empresa. 
 
 

EEB4.2.2. Identifica e calcula os tipos de custos, ingresos e beneficios 
dunha empresa, e represéntaos graficamente. 1 7 6,00 
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B4.6. Os inventarios da empresa e 
os seus custos. Modelos de xestión 
de inventarios. 

EEB4.2.3. Calcula o limiar de vendas (de rendibilidade) necesario para a 
supervivencia da empresa. 1 7 6,00 

EEB4.2.4. Analiza os métodos custo beneficio e custo eficacia como 
instrumentos de medida e avaliación que axudan á toma de decisións. 1 7 6,00 

EEB4.3.1. Identifica os custos que xera o almacén e resolve casos 
prácticos sobre o ciclo de inventario. 2 8 6,00 

EEB4.3.2. Valora as existencias en almacén mediante diferentes 
métodos. 2 8 6,00 

EEB4.3.3. Valora a relación entre o control de inventarios e a 
produtividade e a eficiencia nunha empresa. 1 7 6,00 

Bloque 5. A función comercial da empresa 

B5.1. Departamento comercial da 
empresa 

EEB5.1.1. Caracteriza un mercado en función de diferentes variables 
como, por exemplo, o número de competidores e o produto vendido. 2 9 y 10 3,00 

B5.2. Concepto e clases de 
mercado. 

EEB5.1.2. Identifica e adapta a cada caso concreto as estratexias e os 
enfoques de márketing. 2 9 y 10 3,00 

B5.3. Técnicas de investigación de 
mercados. 

EEB5.1.3. Interpreta e valora estratexias de márketing, incorporando 
nesa valoración consideracións de carácter ético, social e ambiental. 2 9 y 10 3,00 

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

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

 
2 

 
9 y 10 

 
3,00 

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

EEB5.1.5. Aplica criterios e estratexias de segmentación de mercados en 
casos prácticos. 2 9 y 10 3,00 

B5.6. Estratexias de márketing e 
ética empresarial. 

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. 

 
2 

 
9 y 10 

 
3,00 

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

EEB5.1.7. Describe a organización e o funcionamento do departamento 
comercial da empresa. 2 9 y 10 3,00 

EEB5.1.8. Determina as necesidades da clientela en relación coas 
características dos produtos ou dos servizos ofrecidos pola empresa. 2 9 y 10 3,00 
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Bloque 6. A información na empresa 

 
 
 
 
 
 
 

B6.1. Obrigas contables da 
empresa. 

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

 
B6.3. Resultados da empresa. 

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

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

EEB6.1.1. Recoñece os elementos patrimoniais e a función que teñen 
asignada. 2 11 6,00 

EEB6.1.2. Identifica, valora e clasifica os bens, os dereitos e as obrigas 
da empresa en masas patrimoniais. 2 11 6,00 

EEB6.1.3. Interpreta a correspondencia entre os investimentos e o seu 
financiamento. 3 12 6,00 

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

 
2 

 
12 

 
6,00 

EEB6.1.5. Propón medidas correctoras axeitadas en caso de se detectar 
desaxustes patrimoniais ou financeiros. 2 12 6,00 

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. 

 
3 

 
12 

 
3,00 

EEB6.1.7. Recoñece a conveniencia do equilibrio económico, 
patrimonial e financeiro da empresa. 2 12 6,00 

EEB6.1.8. Valora a importancia da información na toma de decisións. 3 12 3,00 
EEB6.1.9. Calcula o resultado do exercicio económico da empresa, 
empregando os criterios de imputación aplicables. 2 11 6,00 

EEB6.1.10. Identifica, interpreta e clasifica os elementos do resultado da 
empresa. 2 11 6,00 

EEB6.2.1. Identifica as obrigas fiscais das empresas segundo a súa 
organización e a actividade que desenvolvan. 3 12 6,00 

EEB6.2.2. Describe o funcionamento básico dos impostos que recaen 
sobre as empresas e destaca as principais diferenzas entre eles. 3 12 6,00 
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 EEB6.2.3. Valora a achega que supón para a riqueza nacional a carga 

impositiva que soportan as empresas. 3 12 6,00 

Bloque 7. A función financeira 

 
 
 
 
 
 

B7.1. Estrutura económica e 
financeira da empresa. 

 
B7.2. Concepto e clases de 
investimento. 

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

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

 
3 

 
13 

 
6,00 

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. 

 
3 

 
13 

 
6,00 

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

 
3 

 
14 

 
6,00 

EEB7.1.4. Analiza, nun suposto concreto de financiamento externo, as 
opcións posibles, os seus custos e as variantes de amortización. 3 14 6,00 

EEB7.1.5. Analiza e avalía, a partir dunha necesidade concreta, as 
posibilidades que teñen as empresas de recorrer ao mercado financeiro. 3 14 6,00 

EEB7.1.6. Valora as fontes externas e internas de financiamento da 
empresa. 3 14 6,00 

EEB7.1.7. Analiza e expresa as opcións financeiras que mellor se 
adaptan a un caso concreto de necesidade financeira. 3 14 6,00 

EEB7.1.8. Aplica os coñecementos tecnolóxicos á análise e á resolución 
de supostos. 3 14 6,00 

 
B7.5. Ciclos da empresa. EEB7.1.9. Identifica e describe os ciclos da actividade da empresa e as 

súas fases. 

 
3 

 
13 

 
3,00 

B7.6. Período medio de 
maduración. 

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

 
3 

 
13 

 
3,00 
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5.6. Metodoloxía didáctica. 
 

Cada unidade desenvolverase do seguinte xeito: 

• Introdución e avaliación inicial. 

A partir dun texto introdutorio e unhas cuestións se tenta detectar os coñecementos previos a 
nivel conceptual e o interese que presenta o alumnado fronte a unidade a desenvolver. O mesmo 
tempo tamén se trata de elevar o nivel de motivación buscando conexións coas súas experiencias 
persoais. 

• Desenvolvemento de contidos. 

Explicación dos contidos intercalando exercicios, cuestións relacionados, exemplos referidos o 
entorno mais próximo, análise de casos, actividades de aplicación, debates ou comentario de 
artigos de prensa, investigacións na web ou proxección de fragmentos de vídeos segundo tema 
que se trate co fin de reforzar os contidos. 

O emprego de recursos de diferentes tipos trata de facer mais atractivo o aprendizaxe, acercar os 
contidos a realidade cotián do alumnado o tempo que o estimula a coñecer as diferentes 
tecnoloxías da información e comunicación. 

As actividades propostas tratarán de expoñer os problemas económicos contextualizados 
relacionando as causas e os efectos e se orientarán a desenvolver no alumnado a capacidade de 
análise, reflexión e de interpretación da información e o achegamento o razoamento económico. 

Na resolución dos exercicios farase especial fincapé na comprensión dos enunciados xa que se 
aprecia ano tras ano moitas dificultades na comprensión lectora, ademáis dos problemas que 
presenta a competencia matemática. 

Engádense tamén orientacións para preparar unha proba de acceso a Universidade. 
 
5.7. Materiais e recursos didácticos. 

• O libro de texto recomendado ao alumnado é o seguinte: 
 

Pérez César, Alberto. Economía de la empresa. Editorial Galinova. A Coruña, 2018. 
 

• Outros libros de referencia: 
 

Cabrera, Andrés e Lluch Enrique, Economía de la empresa. Editorial SM. Madrid, 2009. 

VV.AA. Economía e Organización de Empresas. Exercicios prácticos. Baía Edicións, 2007 

Prieto Puga, Rafael. Economía da empresa. Baía Edicións. A Coruña, 2009. 

Alfaro Giménez, José y otros. Economía de la empresa. Editorial Mac GrawHill. 2009 

Suárez, A. Curso de Economía de la Empresa. Ed. Pirámide. Madrid 1995. 

De Paz cobo, Sonia y otros. Economia de la Empresa. Ed. La casa del saber Santillana. 2009 

PeralesSoler, David. Economía de la empresa. EdPearson. 2010. 
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• Recursos en la web: 

E-BOOKS: 

- Economía de la empresa. 2º Bachillerato. Seminario de profesores de Economía de Aragón. Ed. 

Gobierno de Aragón. 2017. 

- Economía de la empresa. 2º Bachillerato. José Sande. www.librosdetexogratis.com 
 

- Aula virtual do Centro e correo corporativo @iesconcepcionarenal.es 
 

Páxinas Web y blogs: Anexo I 
 

5.8. Criterios de avaliación, cualificación e promoción do alumnado. 
 

Os instrumentos de avaliación serán cualificados do seguinte xeito: 
 
5.8.1. Probas escritas individuais (100%) 
 

Durante o curso realizaranse como mínimo dúas probas escritas en cada trimestre, ademais da 

avaliación final ordinaria e extraordinaria. O seu deseño realizarase en función dos contidos 

aprendidos, incluíndo entre outras: 

− Cuestións de definición de significado, valórase a  coherencia na exposición da  resposta, a 

utilización dunha terminoloxía adecuada, complementando os seus argumentos con exemplos 

e demostrando que non se trata dunha aprendizaxe memorístico. 

− Probas de aplicación á solución de problemas ou casos de estudo, presentando ao alumnado 

situacións: problema práctico ou noticia de prensa económica. A solución pode requirir: un 

proceso de cálculo alxébrico, representación gráfica, elaboración dun xuízo ou a toma dunha 

decisión sobre o problema exposto, mediante a activación e aplicación de contidos adquiridos. 

− O profesorado pode considerar positivamente na nota de cualificación da avaliación a entrega 

de actividades que solicite ao longo do trimestre ao alumnado. 

Si o alumno/a obtén na primeira proba menos de un 5 examinarase de todo o contido do 

trimestre na segunda proba, a cualificación de este trimestre será a nota da segunda proba. 

Si o/a alumno/a obtén na primeira proba 5 ou mais só se examinará na segunda proba do contido 

correspondente a esta segunda proba, e no caso que non alcanzar un 5 esa avaliación estará que 

suspensa. 

Isto indica que a nota media destas dúas probas realizarase so a partir dun 5. 

http://www.librosdetexogratis.com/
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− A asistencia ao exame na data estipulada é obrigatoria (salvo que exista un xustificante médico 

da data e hora do exame) e por tanto, en caso de ausencia, só poderase repetir o exame na 

data marcada para a recuperación do mesmo. 

− A hora de comezo e final dun exame será a mesma para todo o grupo de alumnos/as, por tanto 

negarase o acceso ao mesmo a aquel alumno ou alumna que chegue tarde. 

− Cando a/o profesora/o constate que un alumno ou alumna teña copiado nun exame, terá un 

cero no exame e deberá presentarse á recuperación. 

− Si o exame no que copiou é o final de xuño terá un cero no exame, suspenderá a materia e 

deberá recuperar na avaliación final extraordinaria. 

• Actividades de recuperación 
 

Despois de cada avaliación realizarase unha proba de recuperación similar en contido e estrutura á 

proba escrita suspendida, na que deberá obterse unha cualificación mínima de 5. 

Ademais o/a profesor/a poderá esixir o/a alumno/a a presentación de traballos e actividades 

puntuais si estima conveniente para recuperar algunha avaliación. 

Se a recuperación da avaliación non é superada considerase que a avaliación completa queda 

pendente para a proba global de recuperación na avaliación final ordinaria. 

• Cualificación final ordinaria será a media aritmética da nota da primeira avaliación, da segunda 

avaliación e da terceira avaliación tendo en conta as probas recuperadas. Non se fará media a 

aquel/ la alumno/a que nalgunha avaliación trimestral obtivese unha nota media inferior a 5. 

• Proba extraordinaria de xuño 
 

Aquelas persoas que na avaliación final ordinaria non teñan superado a materia, poderán 

presentarse a un exame extraordinario de recuperación en xuño onde se examinarán dos contidos 

de todo o curso. 

Este exame terá unha estrutura similar ás probas realizadas durante o curso. 

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

considerarse superada. 

5.9. Deseño da avaliación inicial e medidas a adoptar como consecuencia. 

Ao tratarse dunha materia na que non é necesario acreditar coñecementos previos,   que non 
precisa coñecementos adquiridos no curso pasado, non contemplamos na programación 
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adaptación de contidos, xa que se trata dunha materia nova con respecto a segundo. 

Esta proba empregarase para introducir a materia, coñecer o grado de motivación, as dificultades 
matemáticas e de expresión escrita. 

Consistirá nun cuestionario con preguntas abertas e tipo test sobre Economía de empresa. Se 
comentarán os resultados na clase con eles. As medidas a adoptar corresponden ao comentado no 
apartado de atención á diversidade nesta programación. 

 

5.10. Plan de traballo para alumnado ca materia pendente de Economía de 1º 
 

1. Procedementos e instrumentos de avaliación. 

Empregarase dous procedementos: 

a. Proba específica. 

b. Análise das producións dos alumnos. 

Os instrumentos serán: 

a) Probas con preguntas abertas e exercicios de aplicación e síntese. Levaranse a cabo dúas 
probas escritas e unha proba final. 

Farase unha 1ª proba parcial escrita sobre os contidos da materia das 8 primeiras unidades no mes 
de xaneiro segundo calendario fixado pola xefatura de estudos. A proba puntuará de 0 a 10 
puntos. Se considera superada si obtén como mínimo un 5. 

Farase unha 2ª proba parcial escrita sobre os contidos da materia das unidades 9 a 16 no segundo 
trimestre, sobre o mes de abril segundo calendario fixado pola xefatura de estudos. A proba 
puntuará de 0 a 10 puntos. Se considera superada si obtén como mínimo un 5. 

Farase unha última proba final escrita no mes de maio segundo calendario fixado pola xefatura de 
estudos para o alumnado que non superase algunha ou as dúas probas. 

Esta proba puntuará de 0 a 10 puntos para cada parte correspondente as dúas probas. 

b) Análise das producións dos/as alumnos/as 

O/a profesor/a marcará unha relación de actividades de cada trimestre. O alumnado poderá 
entregalas por escrito (nunca por medios electrónicos) durante o trimestre para a súa corrección 
ou como data  límite o día fixado polo/a  xefe do departamento de Economía na  reunión co 
alumnado fixada o principio de curso pola xefatura de estudios. 

As actividades entregadas serán cualificadas de 0 a 10 puntos. A cualificación será segundo unha 
rúbrica na que se teña en conta si actividade está correctamente realizadas e si se emprega 
correctamente o vocabulario específico da materia admitindo un marxe de pequenos erros non 
fundamentais. 

O exame se realizará soamente se o/a alumno/a non entrega as actividades propostas. 
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2. Criterios de Cualificación. 
 

A cualificación final da materia obteranse cas seguintes valoracións: 
 

1) Probas  escritas  individuais:  100%  da  nota  media  das  dúas  probas  no  caso  de  non  ter 

entregado as actividades. 

2) Actividades e traballos: 100% no caso de entregar as actividades. 
 

Se considera superada a materia si a cualificación final é como mínimo de 5. 
 

3. Proba extraordinaria . 
 

Consistirá nunha proba específica con preguntas abertas e exercicios de aplicación valorada de 0 a 

10 sobre a materia do curso. A nota mínima para aprobar esta proba extraordinaria será de 5. 

4. Materiais e recursos didácticos 

Libro de texto do alumnado: Cabrera, Andrés e Lluch, Enrique: Economía. Ed. SM .Madrid, 2015 

Instrumento de comunicación: amparobrage@iesconcepcionarenal.es 

5. Contidos segundo o libro de texto : 
 

Primeira proba: 

Unidade didáctica 1. O problema básico da Economía. 

Unidade didáctica 2. A Produción de bens e servizos. 

Unidade didáctica 3. Axentes e sistemas económicos. 

Unidade didáctica 4. A empresa e as súas funcións. 

Unidade didáctica 5. O mercado e as súas forzas: A oferta e a demanda. 

Unidade didáctica 6. Modelos de mercado. 

Criterios de avaliación: 
 

Unidade 1: O problema básico da economía. 

- Describir situacións en que estea presente o problema económico básico, tanto a nivel individual 
como social, relacionando as múltiples necesidades coa escaseza de recursos para satisfacelas. 

- Diferenciar as necesidades primarias e as secundarias e explicar a súa evolución na nosa 
sociedade. 

- Distinguir os distintos tipos de bens, sinalando exemplos apropiados para cada un deles. 

- A partir de exemplos apropiados en que se poña de manifesto a necesidade de elixir, identificar o 
custo de oportunidade. 

mailto:amparobrage@iesconcepcionarenal.es
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- Representar graficamente e interpretar o modelo económico da fronteira de posibilidades de 
produción a partir de supostos sinxelos 

Unidade 2: A produción de bens e servizos. 

- Os factores de produción: Descrición, exemplificación e identificación en procesos de traballo. 

- Relacionar os conceptos de produción potencial e crecemento económico, e de eficiencia 
económica e produtividade nunha economía. 

- Interpretar o concepto de produtividade e coñecer as distintas formas que existen para 
aumentala. 

- Clasificar diversas actividades económicas nos tres sectores económicos. 

Unidade 3: Axentes e Sistemas Económicos 

- Describir as principais funcións dos axentes económicos identificando as relacións que se 
establecen entre eles. 

- A partir de exemplos variados de actuacións económicas, elaborar esquemas de fluxo circular 
distinguindo entre fluxo real e monetario. 

- Caracterizar os problemas económicos básicos aos que se enfronta calquera organización 
económica, utilizando exemplos apropiados. 

- Identificar os principais trazos diferenciais dos distintos sistemas económicos. 

- Identificación das distintas escolas do pensamento económico: liberalismo, marxismo, 
Keynesianismo, Monetarismo. 

Unidade 4: A empresa e as súas funcións 

-  Describir as funcións principais que realizan as empresas, así como o proceso de creación de 
utilidade que levan a cabo. 

- Explicar o funcionamento económico das empresas e esquematizar o seu ciclo típico de 
produción. 

- A partir dos datos achegados, distinguir entre procesos técnica e economicamente eficientes. 

- Elaborar a función de produción en exemplos sinxelos dos que se acheguen os datos e identificar 
o momento a partir do que comezan a operar os rendementos decrecentes. 

- Calcular ingresos, custos e beneficios a partir dos datos achegados. 

- Caracterizar os principais tipos de empresas, sinalando exemplos reais referidos ao contexto 
próximo. 

- Utilizar o concepto de responsabilidade social das empresas para valorar exemplos reais de 
actuacións empresariais. 
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Unidade 5: O mercado e as súas forzas: A oferta e a demanda. 
 

- 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 de prezos de mercado. 

- A partir de supostos de cambios nos factores que inflúen na 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 oferta, explicar e representar 
graficamente os efectos sobre a oferta e sobre o equilibrio de mercado. 

-Aplicar o concepto de elasticidade para interpretar supostos sinxelos de cambios en prezos e 
cantidades, e analizar o comportamento dos produtores en relación aos ingresos que obteñen 
coa venda de bens. 

-Factores que inflúen na elasticidade-prezo. 

Unidade 6: Modelos de mercado 

- Clasificación dos tipos ou modelos de mercado segundo o nivel de competencia. 

- O mercado de competencia perfecta: funcionamento, número de oferentes, barreiras, tipo de 
produto, grao de competencia, influencia sobre os prezos, exemplos. 

- O mercado de competencia monopolística: funcionamento, número de oferentes, barreiras, tipo 
de produto, grao de competencia, influencia sobre os prezos, exemplos 

- Características do mercado de oligopolio: funcionamento, número de oferentes, barreiras, tipo 
de produto, grao de competencia, influencia sobre os prezos, exemplos 

- O Monopolio: funcionamento, número de oferentes, barreiras, tipo de produto, grao de 
competencia, influencia sobre os prezos, exemplos 

- Casos nos que existen os monopolios. 

- Consecuencias dos monopolios. 

- O control dos monopolios. 

Segunda proba: 

Unidade didáctica 7. O Mercado de traballo e o emprego. 

Unidade didáctica 8. Os indicadores económicos. 

Unidade didáctica 9: A intervención do estado na economía. 

Unidade didáctica 11. As contas públicas e a política fiscal. 

Criterios de avaliación 
 

Unidade 7: O mercado do traballo e o emprego. 

- Clasificación da poboación en función do seu acceso ao traballo: poboación activa e inactiva,  
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ocupada e desempregada. 

- Cálculo e interpretación de taxas de actividade e desemprego. 

- A medición do desemprego. 

- As causas do desemprego. Teorías. 

- 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. 

- Explicar as distintas medidas ou políticas contra o desemprego, sinalando exemplos concretos, e 
valorando as súas vantaxes e inconvenientes. 

Unidade 8: Os indicadores económicos. 

- Describir os principais problemas macroeconómicos e as macromagnitudes que os identifican. 

- Explicación do gráfico do fluxo circular da renda. 

- Descrición das tres maneiras de medir a actividade económica: produción, renda e gasto. 

- Descrición do contido do PIB e cómo se mide. 

- Magnitudes derivadas do PIB: PNB y PIB, PIN e PIB, PIB a prezos de mercado e PIB a custo de 
factores, PIB nominal e PIB real, Renda nacional, Renda persoal dispoñible e Renda por 
habitante. 

- Compoñentes do PIB desde a perspectiva do gasto.. 

- Sinalando exemplos apropiados, describir as diferenzas entre renda e riqueza dun país e 
recoñecer o problema da distribución da renda, analizando a situación de España e os países do 
seu medio. 

- Valorar os aspectos que non recolle o PIB e as limitacións como indicador da calidade de vida. 

- O IDH: parámetros e criterios de clasificación dos países. 

Unidade 9: A intervención do estado na economía. 

- O papel do Estado na economía ao longo da historia. Do Estado-gardián ao Estado-protagonista. 

- Os fallos de mercado. 

- Os ciclos económicos. 

- As externalidades positivas e negativas. 

- O Estado como corrector das externalidades: instrumentos. 

- As funcións do Sector Público na economía. 

- As medidas de política económica: coxunturais e estruturais. 

- O Estado do benestar: beneficiarios, futuro, medidas a tomar para o seu mantemento. 

Unidade 10: O equilibrio e os cambios na economía. 

- Factores que determinan o consumo e o aforro. 
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- Factores que determinan o investimento. 

- A economía somerxida: concepto e problemas derivados. 

Unidade 11: As contas públicas e a política fiscal. 

- Compoñentes do Sector Público: Diferenciar os distintos niveis en que se divide o sector público 
actual. 

- Os Orzamentos Públicos: Concepto, diferenza existente entre déficit público e débeda pública, 
diferenza entre déficit cíclico e déficit estrutural. 

- O Gasto Público: Diferenciar entre gastos correntes, gastos de capital e gastos de transferencia 
diferenciar entre gastos reais e de transferencia. 

- Os ingresos públicos: Finalidade dos impostos, Concepto de cotizacións socias, tributos, 
transferencias correntes, ingresos patrimoniais e operacións de capital. 

- Distinguir entre impostos directos e indirectos, e sinalando exemplos apropiados. 

- Principio de progresividade. 

- Concepto de Política Fiscal. 

- A política fiscal expansiva: Instrumentos. Efectos positivos e negativos que produce na economía. 

- A política fiscal contrativa: Instrumentos. Efectos positivos e negativos que produce na 
economía. 

- Polémica sobre o déficit público: posturas keynesiana e postura monetarista. 
 
6. Programación de Fundamentos de Administración e Xestión 2º BACHARELATO 

 

6.1. Introdución e contextualización. 
 

Esta materia a elixen pensando e que posteriormente poden cursar estudos universitarios como o 
Grado en Administración de empresas ou un ciclo superior de Administración e Finanzas. 

Existen estándares que se solapan cos contidos da materia de Economía da Empresa, co que o 
alumnado que curse as dúas pode obter sinerxías. 

Pola contra o que só curse esta terá que facer un maior esforzo. Isto pode representar un esforzo 
de coordinación engadido por parte do profesorado das dúas materias. 
Nesta materia estudarase o conxunto de áreas e funcións nas que se divide a actividade da 
empresa, co obxectivo de planificar e desenvolver un proxecto de empresa tratando de fomentar 
o espírito emprendedor. 

O enfoque práctico desenvolvese facendo actividades, exercicios, documentos, trámites que se 
levan a cabo na empresa pero deixando a marxe a creatividade, a iniciativa, a reflexión persoal e a 
toma de decisións con independencia do resultado final e ao traballo en equipo. 
Dáselle un especial impulso á utilización de ferramentas informáticas e audiovisuais que axuden á 
difusión efectiva do proxecto. 
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A materia estrutúrase en nove bloques: 

1. "Innovación empresarial. 

2. “A idea de negocio: o proxecto de empresa" 
3. "A organización interna da empresa. Forma xurídica e recursos" 

4. "Documentación e trámites para a posta en marcha da empresa" 
5. "O plan de aprovisionamento" 

6. "Xestión comercial e márketing na empresa" 
7. "Xestión dos recursos humanos" 

8. "Xestión da contabilidade da empresa. Investimento e xestión financeira" 
9. "Viabilidade da empresa" 

10. "Presentación da idea de negocio". 
 

6.2. Obxectivos do Bacharelato. 
 

O Bacharelato ten como finalidade proporcionar ao alumnado formación, madurez intelectual e 
humana, coñecementos e habilidades que lles permitan desenvolver funcións 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 e as alumnas as capacidades que lles 
permitan: 

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

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

c) Fomentar  a  igualdade  efectiva  de   dereitos   e   oportunidades   entre   homes   e mulleres, 
analizar e valorar 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 escrita, a lingua castelá e, no seu caso,a lingua 
cooficial da súa Comunidade Autónoma. 

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

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e a comunicación. 
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h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes 
históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de forma solidaria no 
desenvolvemento e mellora da súa contorna social. 

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

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

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

l) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de 
formación e enriquecemento cultural. 

m) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

n) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade vial. 
 
 

6.3. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave. 

a) Competencia en comunicación lingüística. 

A actividade relacionada coa contorna administrativa e de xestión empresarial implica unha serie 
de relacións interpersoais e sociais, a interacción entre os membros do equipo, con provedores, 
clientes, representantes de organismos e institucións públicos e privados e outros axentes,facendo 
necesario que os rapaces e rapazas que cursan esta materia adquiran un conxunto de actitudes, 
destrezas, coñecementos e valores directamente relacionados con esta competencia. A elección 
das fórmulas e formatos de comunicación adecuados a cada contexto e a adquisición de destrezas 
para o manexo de ferramentas que apoien e faciliten o fluxo de comunicación permitirán incidir 
na importancia e desenvolvemento da capacidade lingüística tanto oral como escrita e fomentarán 
e guiarán o camiño cara á permanente procura dunha comunicación activa e eficaz. Así mesmo, os 
traballos de investigación, procura e utilización de información especializada e a adquisición de 
novos coñecementos económicos e financeiros promoverán o avance na capacidade de 
comprensión lectora dos estudantes. 

b) Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

Esta materia desenvolve esta competencia na medida na que se emprega o razoamento 
matemático e as súas ferramentas para avanzar no coñecemento e a práctica de múltiples 
fenómenos económicos e  empresariais nos seus diferentes contextos. Principalmente na 
interpretación de datos numéricos e gráficos, na descrición da estrutura organizativa da empresa, 
na planificación e cuantificación das necesidades económico-financeiras, as previsións de vendas e 
o estudo de viabilidade do proxecto de emprendimento, na comprensión e posta en práctica dos 
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sistemas de fixación de prezos, na aplicación da técnica contable, a elaboración de nóminas e no 
coñecemento das bases e funcionamento do sistema tributario e de Seguridade Social. 

c) Competencia dixital. 

A utilización das Tecnoloxías da Información e a Comunicación faise imprescindible para a 
adquisición de actitudes e destrezas no manexo de ferramentas e programas informáticos e na 
correcta utilización de software específico de xestión empresarial, así como para alcanzar algúns 
dos obxectivos establecidos nas actividades ou tarefas que se programen ao longo do proceso de 
ensinanza-aprendizaxe, como apoio aos labores de procura e selección de información específica 
nos procesos de investigación e para a creación e difusión de contidos que permitan expor os 
resultados dos traballos realizados. 

d) Competencia de aprender a aprender. 

Esta competencia está relacionada coa responsabilidade do individuo en canto á aprendizaxe 
permanente ao longo da vida, para a súa adquisición, desde o ámbito educativo, débese fomentar 
no alumno unha actitude activa na toma de decisións sobre o proceso de aprendizaxe, tanto na 
súa dimensión individual como de grupo. Para iso, o traballo baseado en proxectos constitúe unha 
gran axuda xa que permite que sexa o estudante o que deseñe e responsabilícese dalgúns dos 
aspectos cruciais do proceso. 

e) Competencias sociais e cívicas. 

Estas competencias implican a capacidade para utilizar coñecementos e habilidades sociais que 
permitan interactuar con diferentes persoas e grupos da nosa sociedade, para elaborar respostas, 
tomar decisións, establecer lazos de comunicación e resolver conflitos desde o respecto mutuo e 
as conviccións democráticas. A adquisición das competencias sociais e cívicas trabállanse nalgúns 
dos elementos que configuran o currículo desta materia desde o fomento dos valores e actitudes 
relacionados co respecto ao medio ambiente, a análise do labor social do emprendedor e o 
empresario, a importancia do traballo en equipo e colaborativo, o respecto e comprensión da 
diversidade humana e social como algo necesario para establecer lazos de cooperación económica 
e a importancia da actitude responsable ante as obrigacións de carácter público de empresas e 
cidadáns. 

f) Competencia de sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

Esta competencia desenvólvese non só pola formulación baseada na importancia das figuras do 
emprendedor e o empresario e a relevancia do fomento da innovación, senón tamén porque 
implica a capacidade de transformar as ideas en actos e moitas das actividades e tarefas que se 
vaian a programar pretenden potenciar a posta en práctica dos contidos teóricos que serven como 
base do coñecemento relacionado coa vida persoal e profesional. Gran parte do traballo que se vai 
a expor na aula relaciónase coa planificación, programación, elaboración e comunicación dos 
resultados dun proxecto de emprendimento. Para poder levar a cabo esta tarefa con éxito débense 
desenvolver múltiples aspectos relacionados coa competencia “sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor” como son a autonomía e responsabilidade dos estudantes no proceso de 
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desenvolvemento do  proxecto, asunción de  responsabilidade  individual  e grupal,  fomento da 
iniciativa, a creatividade e a procura de oportunidades, a asunción de riscos, a capacidade de 
liderado ou o pensamento crítico. 

g) Competencia de conciencia e expresións culturais. 

Esta competencia está presente despois de que implica coñecer, comprender e valorar 
criticamente as distintas manifestacións culturais que determinaron historicamente as distintas 
respostas das sociedades ás súas necesidades, desenvolvendo valores e actitudes de tolerancia e 
respecto cara á diversidade cultural e a liberdade de expresión e doutra banda, na capacidade 
para desenvolver a creatividade a través da comunicación de ideas, detección de necesidades e a 
súa maneira de resolvelas. 

 

6.4. Relación de estándares de aprendizaxe avaliables da materia que forman parte dos perfís 
competenciais. 

 

Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

FAXB5.1.3. Aplica procesos de comunicación e habilidades sociais en situacións de 
atención á clientela e operacións comerciais. 

 
 

CCL FAXB9.1.1. Utiliza habilidades comunicativas e técnicas para atraer a atención na 
exposición pública do proxecto de empresa. 

FAXB8.2.3. Elabora estados de previsión de tesouraría e explica alternativas para a 
resolución de problemas puntuais de tesouraría. 

 
CMCCT 

FAXB7.1.2. Analiza e representa os principais feitos contables da empresa. 

FAXB1.2.2. Realiza unha análise do mercado e da competencia para a idea de 
negocio seleccionada. 

 

CAA 
FAXB2.1.5. Realiza unha previsión dos recursos necesarios para o 
desenvolvemento do proxecto de empresa. 
FAXB5.1.4. Realiza unha previsión de vendas a curto e a medio prazo, manexando 
a folla de cálculo. 

 

CD 
FAXB9.2.1. Manexa ferramentas informáticas e audiovisuais atractivas que axudan 
a unha difusión efectiva do proxecto. 
FAXB1.3.3.  Analiza  as  vantaxes  e  os  inconvenientes de propostas  de ideas  de 
negocio realizables. 

 

CSIEE FAXB1.3.4.  Expón  os  seus  puntos  de  vista,  mantén  unha  actitude  proactiva  e 
desenvolve iniciativa emprendedora. 
FAXB1.3.1. Explica desde diferentes perspectivas a figura do/da emprendedor/a de 
negocios. 

 

CSC 
FAXB2.1.2.  Reflexiona  sobre  o  papel  da  responsabilidade  social  corporativa,  e 
valora a existencia dunha ética dos negocios. 
FAXB5.3.1. Elabora un plan de medios onde se describan as accións de promoción 
e publicidade para atraer a clientela potencial, facendo especial fincapé nas 
aplicadas en internet e dispositivos móbiles. 

 
CCEC 
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6.5. Obxectivos da materia. 
 

 Fomentar a iniciativa emprendedora, desenvolvendo competencias e actitudes persoais: 
autonomía, creatividade, aprendizaxe continua, cultura do esforzo e da recompensa, 
espírito de traballo en equipo, liderado, motivación, ética social e empresarial, pensamento 
crítico e responsabilidade social. 

 Obter unha visión práctica do funcionamento dunha organización empresarial, a través das 
diferentes áreas que a compoñen. 

 Coñecer as distintas formas de constitución dunha organización, lucrativa ou non lucrativa, 
diferenciando os tipos de sociedades e os trámites necesarios para a súa posta en marcha e 
as fontes de información necesarias. 

 Identificar e elaborar os distintos documentos que xera o desenvolvemento da actividade 
empresarial e comprender os sistemas de arquivo así como os distintos sistemas de 
arquivo. 

 Comprender e manexar as técnicas básicas que se utilizan nas diversas áreas ou 
departamentos en que se estrutura unha Empresa. 

 Comprender o concepto de patrimonio e o seu rexistro contable. 

 Iniciarse no coñecemento e utilización das tecnoloxías da información e a comunicación 
aplicadas ás funcións de xestión e administración 

 Posibilitar o autoaprendizaje do alumno formándolle para que poida tomar decisións e 
actuar adecuadamente, mesmo ante situacións non habituais. 

 Ser capaz de elaborar un proxecto de emprendimento social ou empresarial de forma 
simulada, desde a súa constitución e posta en marcha, analizando a súa posible viabilidade 
comercial (estudo de mercado,plan de mercadotecnia e análise DAFO), económica (limiar 
de rendibilidade), financeira (criterio do VAN, plan de investimento e financiamento e 
previsión de tesouraría) e outros criterios diversos, como a súa viabilidade tecnolóxica, 
xurídico-legal, social e ambiental. 

 Expoñer e comunicar publicamente o proxecto de empresa. 
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6.6. Estándares de aprendizaxe. 
1º. Temporalización 
2º. Grao mínimo de consecución para superar a materia 
3º. Procedementos e instrumentos de avaliación 

 
Criterio de 
avaliación 

 
Estándares 

 
Grao mínimo para superar a área/ 

Indicador mínimo de logro 

 
Trimestre 

CRITERIOS PARA A CUALIFICACIÓN  
C.C. Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación (%)* 
Bloque 1: Innovación empresarial. A idea de negocio: o proxecto de empresa 
 
 
 

FAX-B1.1 

FAXB1.1.1 - Identifica os 
aspectos da innovación 
empresarial e explica a 
súa relevancia no 
desenvolvemento 
económico e na creación 
de emprego. 
Peso: 1% 

 

Identifica e describe aspectos básicos 
da innovación empresarial e explica 
de xeito sinxelo a súa relevancia no 
desenvolvemento económico e na 
creación de emprego 

 
 
 

1 

 
 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións 
dos alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: Traballo de aplicación e 
síntese. 

 
 
 

CSC CSIEE 

 
 
 
FAX-B1.1 

FAXB1.1.2 - Recoñece 
experiencias de 
innovación empresarial e 
analiza os elementos de 
risco que levan 
aparelladas. 
Peso: 1% 

 

Recoñece experiencias de innovación 
empresarial e analiza de xeito sinxelo 
os elementos de risco que levan 
aparelladas. 

 
 
 

1 

 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 
dos alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: Traballo de aplicación e 
síntese. 

 
 
 
CSIEE CAA 
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FAX-B1.1 

FAXB1.1.3 - Valora a 
importancia da tecnoloxía 
e de internet como 
factores clave de 
innovación e relaciona a 
innovación coa 
internacionalización da 
empresa. 
Peso: 1% 

 
 
 
Valora a importancia da tecnoloxía e 
de internet como factores clave de 
innovación e relaciona a innovación 
coa internacionalización da empresa. 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións 
dos alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: Traballo de aplicación e 
síntese. 

 
 
 
 
 
CD CSIEE 

 
 
FAX-B1.2 

FAXB1.2.1 - Analiza o 
sector empresarial onde 
se desenvolve a idea de 
negocio. 
Peso: 2% 

 
Analiza os elementos básicos do 
sector empresarial onde se 
desenvolve a idea de negocio. 

 
 

1 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 
dos alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: Traballo de aplicación e 
síntese. 

 
 
CMCT 
CSIEE 

 
 
FAX-B1.2 

FAXB1.2.2 - Realiza unha 
análise do mercado e da 
competencia para a idea 
de negocio seleccionada. 
Peso: 2% 

Realiza unha análise dos principais 
factores que inflúen no mercado e 
dos principais competidores para a 
idea de negocio seleccionada. 

 
 

1 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 
dos alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: Traballo de aplicación e 
síntese. 

 
 
CSIEE CAA 
CD 

 
 
 
FAX-B1.3 

FAX1.3.1 - Explica desde 
diferentes perspectivas a 
figura do/da 
emprendedor/a de 
negocios. 
Peso: 1% 

 
 
Explica as calidades máis importantes 
da figura do/da emprendedor/a de 
negocios. 

 
 
 

1 

 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións 
dos alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: Traballo de aplicación e 
síntese. 

 
 
CCL CSIEE 
CSC 

 
 
FAX-B1.3 

FAX1.3.2 - Avalía as 
repercusións que supón 
elixir unha idea de 
negocio. 

Avalía as repercusións máis 
importantes que supón elixir unha 
idea de negocio. 

 
 

1 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 
dos alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: Traballo de aplicación e 
síntese. 

 
CSIEE CSC 
CAA 
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 Peso: 1%     

 
 
 
FAX-B1.3 

FAX1.3.3 - Analiza as 
vantaxes e os 
inconvenientes de 
propostas de ideas de 
negocio realizables. 
Peso: 1% 

 
 
Analiza a maioría das vantaxes e os 
inconvenientes de propostas de ideas 
de negocio realizables. 

 
 
 

1 

 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións 
dos alumnos/as. CAA CSIEE 
INSTRUMENTOS: Traballo de aplicación e CMCT 
síntese. 

 
 
 
FAX-B1.3 

FAX1.3.4 - Expón os seus 
puntos de vista, mantén 
unha actitude proactiva e 
desenvolve iniciativa 
emprendedora. 
Peso: 1% 

Expón con coherencia os seus puntos 
de vista, mantén a maioría das 
ocasións unha actitude proactiva e 
desenvolve habitualmente iniciativa 
emprendedora. 

 
 
 

1,2,3 

 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións 
dos alumnos/as. CSIEE CCL 
INSTRUMENTOS: Traballo de aplicación e 
síntese. 

 
 
 
 
FAX-B1.3 

FAX1.3.5 - Traballa en 
equipo mantendo unha 
comunicación fluída cos 
seus compañeiros e coas 
súas compañeiras para o 
desenvolvemento do 
proxecto de empresa. 
Peso: 1% 

 
Traballa habitualmente en equipo 
mantendo unha comunicación fluída 
cos seus compañeiros e coas súas 
compañeiras na maioría das ocasións 
para o desenvolvemento do proxecto 
de empresa. 

 
 
 
 

1,2,3 

 
 
PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 
INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico 
(anecdotario). 

 
 
 
 

CCL CSIEE 

Bloque 2: A organización interna da empresa. Forma xurídica e recursos 

 
 
FAX-B2.1 

FAXB2.1.1 - Recoñece os 
obxectivos e os fins da 
empresa, e relaciónaos 
coa súa organización. 
Peso: 1% 

 
Recoñece con rigor os obxectivos e os 
fins da empresa, e relaciónaos coa 
súa organización. 

 
 

1 

 
 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. CSIEE CMCT INSTRUMENTOS: Proba aberta. 

FAX-B2.1 FAXB2.1.2 - Reflexiona Reflexiona de xeito coherente sobre o 1 PROCEDEMENTOS: Análise das CSC CSIEE 
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 sobre o papel da 

responsabilidade social 
corporativa, e valora a 
existencia dunha ética 
dos negocios. 
Peso: 1% 

papel da responsabilidade social 
corporativa, e valora con actitude 
crítica a existencia dunha ética dos 
negocios. 

 producións dos alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: Traballo de aplicación 
e síntese. 

 

 
 
 
FAX-B2.1 

FAXB2.1.3 - Proporciona 
argumentos que 
xustifican a elección da 
forma xurídica e da 
localización da empresa. 
Peso: 1% 

 
 
Proporciona os principais argumentos 
que xustifican a elección da forma 
xurídica e da localización da empresa. 

 
 
 

1 

 
 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 
Análise das producións dos alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: Proba aberta 

 
 
CCL CSC 
CMCT 

 
 
 
 
FAX-B2.1 

FAXB2.1.4 - Interpreta a 
información que 
proporciona o 
organigrama dunha 
empresa e a importancia 
da descrición de tarefas e 
funcións para cada posto 
de traballo. 
Peso: 2% 

 
 
Interpreta os aspectos xerais da 
información que proporciona o 
organigrama dunha empresa e a 
importancia da descrición de tarefas e 
funcións para cada posto de traballo. 

 
 
 
 

1 

 
 
 
PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 

 
 
 
 
CSIEE CMCT 
CD 

 
 
 
FAX-B2.1 

2º-FAXB2.1.5 - Realiza 
unha previsión dos 
recursos necesarios para 
o desenvolvemento do 
proxecto de empresa. 
Peso: 2% 

 
Realiza unha previsión aceptable dos 
recursos necesarios para o 
desenvolvemento do proxecto de 
empresa con pequenos erros. 

 
 
 

3 

 
PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: Traballo de aplicación 
e síntese. 

 
 
 
CSIEE CAA 

Bloque 3: Documentación e trámites para a posta en marcha da empresa 

FAX-B3.1 2º-FAXB3.1.1 - Identifica 
os diferentes trámites 

Identifica os diferentes trámites legais 
necesarios para a posta en marcha 1,3 PROCEDEMENTOS: Análise das 

producións dos alumnos/as. 
CSC CMCT 
CD CSIEE 



DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Curso 2022-2023 

150 

 

 

 
 legais necesarios para a 

posta en marcha dun 
negocio e recoñece os 
organismos ante os cales 
han de presentarse os 
trámites. 
Peso: 2% 

dun negocio e recoñece os 
organismos ante os cales han de 
presentarse os trámites con 
peequenos erros. 

 INSTRUMENTOS: Traballo de aplicación 
e síntese 

 

 
 
 
FAX-B3.2 

FAXB3.2.1 - Interpreta e 
sabe realizar os trámites 
fiscais, laborais, de 
Seguridade Social e 
outros para a posta en 
marcha. 
Peso: 2% 

 
 
Interpreta e sabe realizar os trámites 
fiscais, laborais, de Seguridade Social 
e outros para a posta en marcha con 
pequenos erros. 

 
 
 

1,3 

 
 
PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 
Traballo de aplicación e síntese 

 
 
 
CD 

 
 
 
FAX-B3.2 

FAXB3.2.2 - Valora a 
necesidade do 
cumprimento dos prazos 
legais para efectuar os 
trámites de creación dun 
negocio. 
Peso: 1% 

 
 
Valora correctamente a necesidade 
do cumprimento dos prazos legais 
para efectuar os trámites de creación 
dun negocio. 

 
 
 

1 

 
 
 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 
INSTRUMENTOS: Proba aberta. 

 
 
 
CSC 

Bloque 4: O plan de aprovisionamento 
 
 
FAX-B4.1 

FAXB4.1.1 - Deseña un plan 
de aprovisionamento da 
empresa. 
Peso: 3% 

 
Deseña un plan de 
aprovisionamento sinxelo da 
empresa. 

 
 

1 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Traballo de aplicación 
e síntese. 

 
 
CAA CMCT 
CD 

 
FAX-B4.1 

FAXB4.1.2 - Aplica métodos 
de valoración de 
existencias. 

Aplica correctamente os métodos 
de valoración de existencias. 

 
1 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Resolución de 

 
CMCT CD 
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Peso: 1% 
  exercicios e problemas.  

 
 
 
FAX-B4.2 

FAXB4.2.1 - Identifica os 
tipos de documentos 
utilizados para o 
intercambio de 
información con 
provedores. 
Peso: 2% 

 
 
Identifica correctamente os tipos de 
documentos utilizados para o 
intercambio de información con 
provedores. 

 
 
 

1 

 
 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Proba aberta. 

 
 
 
CCL CMCT 
CD 

 
 
 
FAX-B4.2 

FAXB4.2.2 - Utiliza 
diferentes fontes para a 
procura de provedores en 
liña e offline. 
Peso: 2% 

 
Utiliza diferentes fontes con 
corrección e coherencia para a 
procura de provedores en liña e 
offline. 

 
 
 

1 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
 
INSTRUMENTOS: Traballo de aplicación 
e síntese. 

 
 
 
CD CMCT 

 
 
 
 
FAX-B4.2 

FAXB4.2.3 - Relaciona e 
compara as ofertas de 
provedores, utilizando 
diversos criterios de 
selección, e explica as 
vantaxes e os 
inconvenientes de cada 
unha. 
Peso: 2% 

 
 
Relaciona e compara as ofertas de 
provedores, utilizando a maioría do 
criterios de selección, e explica con 
pequenos erros as vantaxes e os 
inconvenientes de cada unha. 

 
 
 
 

1 

 
 
 
PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 

 
 
 
 
CAA CD 
CMCT 

 
 
FAX-B4.3 

2º-FAXB4.3.1 - Identifica e 
aplica técnicas de 
negociación e 
comunicación. 
Peso: 2% 

Redacta escritos con corrección 
formal e corrección na expresión. 
Aplica técnicas de negociación con 
argumentos sinxelos e con 
corrección na expresión oral. 

 
 

1 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 

 
 
CCL CSIEE 

FAX-B4.3 FAXB4.3.2 - Recoñece as Recoñece correctamente as etapas 1 PROCEDEMENTOS: Intercambios orais CAA CSIEE 
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 etapas nun proceso de 

negociación de condicións 
de aprovisionamento. 
Peso: 2% 

nun proceso de negociación de 
condicións de aprovisionamento. 

 cos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Posta en común. 

CMCT 

Bloque 5: Xestión comercial e márketing na empresa 
 
 
 
FAX-B5.1 

FAXB5.1.1 - Analiza o 
proceso de 
comercialización dos 
produtos ou servizos da 
empresa. 
Peso: 2% 

 
 
Analiza os aspectos xerais o proceso 
de comercialización dos produtos ou 
servizos da empresa. 

 
 
 

2 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 
Análise das producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta. Traballo 
de aplicación e síntese. Caderno de 
clase. 

 
 
 
CSIEE CMCT 

 
 
 
FAX-B5.1 

FAXB5.1.2 - Explica as 
características da clientela 
potencial da empresa e 
identifica o 
comportamento dos 
competidores desta. 
Peso: 2% 

 
Explica as características máis 
relevantes da clientela potencial da 
empresa e identifica o 
comportamento dos competidores 
desta. 

 
 
 

2 

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. Análise das producións dos 
alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta. Traballo 
de aplicación e síntese. Caderno de 
clase. 

 
 
 
CCL CMCT 

 
 
 
FAX-B5.1 

FAXB5.1.3 - Aplica procesos 
de comunicación e 
habilidades sociais en 
situacións de atención á 
clientela e operacións 
comerciais. 
Peso: 2% 

Aplica procesos de comunicación e 
habilidades sociais en situacións de 
atención á clientela e operacións 
comerciais con corrección na 
linguaxe e amosando unha 
habilidade aceptable. 

 
 
 

2 

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. Análise das producións dos 
alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta. Traballo 
de aplicación e síntese. Caderno de 
clase. 

 
 
 
CCL CSC 
CMCT CD 

 
 
FAX-B5.1 

FAXB5.1.4 - Realiza unha 
previsión de vendas a curto 
e a medio prazo, 
manexando a folla de 
cálculo. 

 
Realiza unha previsión de vendas 
razoable a curto e a medio prazo, 
manexando a folla de cálculo. 

 
 

2 

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. Análise das producións dos 
alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta. Traballo 

 
 
CD CMCT 
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 Peso: 2%   de aplicación e síntese.Caderno de 

clase. 
 

 
 
 
 
FAX-B5.2 

FAXB5.2.1 - Reflexiona 
sobre as estratexias de 
prezos tendo en conta as 
características do produto 
ou do servizo, e argumenta 
sobre a decisión do 
establecemento do prezo 
de venda. 
Peso: 2% 

 
 
Reflexiona sobre as estratexias de 
prezos tendo en conta as 
características do produto ou do 
servizo, e argumenta 
coherentemente sobre a decisión do 
establecemento do prezo de venda. 

 
 
 
 

2 

 
PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. Análise das producións dos 
alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta. Traballo 
de aplicación e síntese.Caderno de 
clase. 

 
 
 
 
CAA CMCT 
CSIEE 

 
 
 
 
 
FAX-B5.3 

FAXB5.3.1 - Elabora un plan 
de medios onde se 
describan as accións de 
promoción e publicidade 
para atraer a clientela 
potencial, facendo especial 
fincapé nas aplicadas en 
internet e dispositivos 
móbiles. 
Peso: 2% 

 
 
Elabora un plan de medios onde se 
describan al menos tres accións 
accións coherentes de promoción e 
publicidade para atraer a clientela 
potencial, facendo especial fincapé 
nas aplicadas en internet e 
dispositivos móbiles. 

 
 
 
 
 

2 

 
 
PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. Análise das producións dos 
alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta. Traballo 
de aplicación e síntese. Caderno de 
clase. 

 
 
 
 
CCL CCEC 
CMCT CD 

 
 
 
FAX-B5.3 

FAXB5.3.2 - Valora e explica 
as canles de distribución e 
venda que pode utilizar a 
empresa. 
Peso: 2% 

 
 
Valora e explica de xeito coherente 
as principais canles de distribución e 
venda que pode utilizar a empresa. 

 
 
 

2 

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. Análise das producións dos 
alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: Proba aberta. Traballo 
de aplicación e síntese.Caderno de 
clase. 

 
 
CSIEE CCL 
CMCT 

Bloque 6: Xestión dos recursos humanos 

FAX-B6.1 FAXB6.1.1 - Avalía as 
necesidades da empresa, e 

Avalía as necesidades da empresa, 
e analiza e describe de xeito 3 PROCEDEMENTOS: Análise das 

producións dos alumnos/as. 
CSIEE CMCT 
CD 
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 analiza e describe os postos 

de traballo. 
Peso: 1% 

sinxelo os postos de traballo 
axeitados ao proxecto. 

 INSTRUMENTOS: Traballo de aplicación 
e síntese. 

 

 
 
FAX-B6.1 

FAXB6.1.2 - Identifica as 
fontes de recrutamento, así 
como as fases do proceso de 
selección de persoal. 
Peso: 1% 

Identifica todas as fontes de 
recrutamento, así como as fases 
do proceso de selección de 
persoal. 

 
 

3 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Traballo de aplicación 
e síntese. 

 
 
CSIEE CMCT 

 
 
 
FAX-B6.2 

FAXB6.2.1 - Analiza e aplica 
para a empresa as 
formalidades e as 
modalidades documentais 
de contratación. 
Peso:2% 

Analiza e aplica para a empresa as 
formalidades e as modalidades 
documentais de contratación 
correctamente na maioría dos 
casos propostos e no seu proxecto 
con pequenos erros. 

 
 
 

3 

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. Análise das producións dos 
alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta. Traballo 
de aplicación e síntese.Caderno de 
clase. 

 
 
 
CAA CMCT 
CD 

 
 
FAX-B6.2 

2º-FAXB6.2.2 - Identifica as 
subvencións e os incentivos 
á contratación. 
Peso: 2% 

Identifica as principais subvencións 
e os incentivos á contratación 
actualizadas. 

 
 

3 
PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: Investigacións. 

 
 
CMCT CD 

 
 
 
FAX-B6.2 

2º-FAXB6.2.3 - Recoñece as 
obrigas administrativas 
do/da empresario/a ante a 
Seguridade Social. 
Peso: 2% 

 
Recoñece todas as obrigas 
administrativas do/da 
empresario/a ante a Seguridade 
Social. 

 
 
 

3 

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. Análise das producións dos 
alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: Proba aberta. Traballo 
de aplicación e síntese. Caderno de 
clase. 

 
 
 
CSC CSIEE 

 
 
FAX-B6.2 

2º-FAXB6.2.4 - Analiza os 
documentos do proceso de 
retribución e cotización do 
persoal e de xustificación do 
pagamento. 

Analiza os documentos do proceso 
de retribución e cotización do 
persoal e de xustificación do 
pagamento na maioría dos casos 
propostos e no seu proxecto con 

 
 

3 

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. Análise das producións dos 
alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: Proba aberta. Traballo 
de aplicación e síntese.Caderno de 

 
 
CMCT CD 
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 Peso: 2% pequenos erros.  clase.  

Bloque 7: Xestión da contabilidade da empresa 
 
 
 
FAX-B7.1 

2º-FAXB7.1.1 - Opera cos 
elementos patrimoniais da 
empresa, valora a 
metodoloxía contable e 
explica o papel dos libros 
contables. 
Peso: 5% 

Opera cos elementos patrimoniais 
da empresa sen errores de 
conceptuais aínda que con 
pequenos erros de cálculo , valora 
a metodoloxía contable e explica 
correctamente o papel dos libros 
contables. 

 
 
 

3 

 
 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. 

 
 
 
CAA CMCT 
CD 

 
 
FAX-B7.1 

2º-FAXB7.1.2 - Analiza e 
representa os principais 
feitos contables da empresa. 
Peso: 5% 

Analiza e representa os principais 
feitos contables da empresa sen 
errores de cálculo aínda que con 
pequenos erros de cálculo. 

 
 

2 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. 

 
CSIEE CD 
CMCT 

 
 
FAX-B7.1 

2º-FAXB7.1.3 - Identifica o 
concepto de amortización e 
procede ao seu rexistro 
contable. 
Peso: 2% 

Identifica correctamente o 
concepto de amortización e 
procede ao seu rexistro contable 
sen erros conceptuais aínda con 
pequenos erros de cálculo. 

 
 

3 

 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. 

 
 
CD CMCT 

 
 
 
 
FAX-B7.1 

2º-FAXB7.1.4 - Analiza e 
asigna os gastos e os 
ingresos ao exercicio 
económico ao que 
correspondan, con 
independencia das súas 
datas de pagamento ou 
cobramento. 
Peso: 4% 

 
Analiza e asigna os gastos e os 
ingresos ao exercicio económico 
ao que correspondan, con 
independencia das súas datas de 
pagamento ou cobramento sen 
erros conceptuais aínda que con 
pequenos erros de cálculo. 

 
 
 
 

3 

 
 
 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. 

 
 
 
 
CMCT CD 
CSIEE 

FAX-B7.1 2º-FAXB7.1.5 - Distingue as 
fases do ciclo contable, 

Distingue as fases do ciclo 
contable, analiza o proceso 3 PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Resolución de CMCT CD 
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 analiza o proceso contable 

de pechamento de exercicio 
e determina o resultado 
económico obtido pola 
empresa. 
Peso: 4% 

contable de pechamento de 
exercicio e determina o resultado 
económico obtido pola empresa 
sen erros conceptuais aínda que 
con pequenos erros de cálculo. 

 exercicios e problemas.  

 
 
 
FAX-B7.1 

2º-FAXB7.1.6 - Analiza as 
obrigas contables e fiscais, e 
a documentación 
correspondente á 
declaración-liquidación dos 
impostos. 
Peso: 2% 

 
Analiza as principais obrigas 
contables e fiscais, e a 
documentación correspondente á 
declaración-liquidación dos 
impostos con pequenos erros. 

 
 
 

3 

 
 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. 

 
 
 
CSC CMCT CD 

 
 
 
 
 
FAX-B7.1 

FAXB7.1.7 - Manexa a nivel 
básico unha aplicación 
informática de 
contabilidade, onde realiza 
todas as operacións 
necesarias e presenta o 
proceso contable 
correspondente a un ciclo 
económico. 
Peso: 1% 

 
 
Manexa a nivel básico unha 
aplicación informática de 
contabilidade, onde realiza 
algunhas das operacións 
necesarias e presenta o proceso 
contable correspondente a un ciclo 
económico. 

 
 
 
 
 

3 

 
 
 
PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. 

 
 
 
 
 
CD CMCT 

Bloque 8: Investimento e xestión financeira. Viabilidade da empresa 
 
 
FAX-B8.1 

FAXB8.1.1 - Elabora un plan 
de investimentos da 
empresa, que inclúa o activo 
non corrente e o corrente. 
Peso: 3% 

Elabora un plan de investimentos 
coherente da empresa, que inclúa 
os principais elementos de activo 
non corrente e o corrente. 

 
 

3 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: Traballo de aplicación 
e síntese. 

 
 
CSIEE CAA 
CMCT 

FAX-B8.1 FAXB8.1.2 - Analiza e Analiza e selecciona de xeito 3 PROCEDEMENTOS: Análise das CMCT CD 
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 selecciona as fontes de 

financiamento da empresa. 
Peso: 2% 

coherente as principais fontes de 
financiamento da empresa. 

 producións dos alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: Traballo de aplicación 
e síntese. 

 

 
 
FAX-B8.1 

FAXB8.1.3 - Recoñece as 
necesidades de 
financiamento da empresa. 
Peso: 1% 

Recoñece as principais 
necesidades de financiamento da 
empresa. 

 
 

3 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: Traballo de aplicación 
e síntese. 

 
 
CSIEE 

 
 
 
FAX-B8.2 

2º-FAXB8.2.1 - Determina e 
explica a viabilidade da 
empresa, tanto a nivel 
económico e financeiro 
como a nivel comercial e 
ambiental. 
Peso: 2% 

 
Determina de xeito sinxelo e 
explica con coherencia a 
viabilidade da empresa, tanto a 
nivel económico e financeiro como 
a nivel comercial e ambiental. 

 
 
 

3 

 
 
PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: Traballo de aplicación 
e síntese. 

 
 
 
CSIEE CSC 
CCL 

 
 
 
FAX-B8.2 

FAXB8.2.2 - Aplica métodos 
de selección de 
investimentos e analiza os 
investimentos necesarios 
para a posta en marcha. 
Peso: 2% 

Aplica correctamente os métodos 
de selección de investimentos e 
analiza coherentemente os 
investimentos necesarios para a 
posta en marcha. 

 
 
 

3 

 
PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: Traballo de aplicación 
e síntese. 

 
 
CSIEE CMCT 
CD 

 
 
 
FAX-B8.2 

2º-FAXB8.2.3 - Elabora 
estados de previsión de 
tesouraría e explica 
alternativas para a 
resolución de problemas 
puntuais de tesouraría. 
Peso: 2% 

Elabora estados de previsión de 
tesouraría sinxelos que recollan os 
principais elementos e explica 
algunha alternativa para a 
resolución de problemas puntuais 
de tesouraría. 

 
 
 

3 

 
 
PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: Traballo de aplicación 
e síntese. 

 
 
 
CD CMCT 

 
FAX-B8.3 

2º-FAXB8.3.1 - Valora as 
fontes de financiamento, así 
como o custo do 

Valora as principais fontes de 
financiamento, así como o custo 
do financiamento e as axudas 

 
3 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: Traballo de aplicación 

CAA CMCT 
CD 
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 financiamento e as axudas 

financeiras e subvencións. 
Peso: 2% 

financeiras e subvencións.  e síntese.  

 
 
 
FAX-B8.3 

2º-FAXB8.3.2 - Comprende o 
papel dos intermediarios 
financeiros na actividade 
cotiá das empresas e na 
sociedade actual. 
Peso: 2% 

 
Comprende as principais funcións 
do papel dos intermediarios 
financeiros na actividade cotiá das 
empresas e na sociedade actual. 

 
 
 

3 

 
PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: Traballo de aplicación 
e síntese. 

 
 
 
CSC CMCT CD 

 
 
 
FAX-B8.3 

2º-FAXB8.3.3 - Distingue o 
papel dos intermediarios 
financeiros na actividade 
cotiá das empresas e na 
sociedade actual. 
Peso: 2% 

 
Distingue as principais funcións do 
papel dos intermediarios 
financeiros na actividade cotiá das 
empresas e na sociedade actual. 

 
 
 

3 

 
PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: Traballo de aplicación 
e síntese. 

 
 
 
CSC CMCT CD 

 
 
 

FAX-B8.3 

 
2º-FAXB8.3.4 - Valora a 
importancia, no mundo 
empresarial, de responder 
en prazo aos compromisos 
de pagamento adquiridos. 
Peso: 2% 

 
Valora as principais consecuencias, 
no mundo empresarial, de 
responder en prazo aos 
compromisos de pagamento 
adquiridos. 

 
 
 

3 

 
 
PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: Traballo de aplicación 
e síntese. 

 
 
 

CSC CSIEE 

Bloque 9: Presentación da idea de negocio 
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FAX-B9.1 

2º-FAXB9.1.1 - Utiliza 
habilidades comunicativas e 
técnicas para atraer a 
atención na exposición 
pública do proxecto de 
empresa. 
Peso: 2% 

 
 
Utiliza habilidades comunicativas 
con fluidez e algunha técnica para 
atraer a atención na exposición 
pública do proxecto de empresa. 

 
 
 
 

3 

 
 
PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: Traballo de aplicación 
e síntese. 

 
 
 
 
CCL CD CSIEE 

 
 
 
FAX-B9.2 

FAXB9.2.1 - Manexa 
ferramentas informáticas e 
audiovisuais atractivas que 
axudan a unha difusión 
efectiva do proxecto. 
Peso: 2% 

 
Manexa de xeito aceptable e 
correcto ferramentas informáticas 
e audiovisuais atractivas que 
axudan a unha difusión efectiva do 
proxecto de empresa. 

 
 
 

3 

 
 
PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: Traballo de aplicación 
e síntese. 

 
 
 
CD CCL CMCT 
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4º Relación entre contidos, estándares, unidades e ponderacións trimestrais: 

 
 

 
Fundamentos de Administración e Xestión. 2º de bacharelato 

 

Avaliación 

 

Unidade 
didáctic
a 

Ponderación 
Trimestre 

Contidos Estándares de aprendizaxe % 

Bloque 1. Innovación empresarial. A idea de negocio: o proxecto de empresa 

 
 
 
 
 

B1.1. Innovación, desenvolvemento 
económico e creación de empresas. 

B1.1.1. Identifica os aspectos da innovación 
empresarial e explica a súa relevancia no 
desenvolvemento económico e na creación de 
emprego. 

 

1 

 

1 

 

3 

B1.1.2. Recoñece experiencias de innovación 
empresarial e analiza os elementos de risco que levan 
aparelladas. 

 
1 

 
1 

 
3 

B1.1.3. Valora a importancia da tecnoloxía e de 
internet como factores clave de innovación e 
relaciona a innovación coa internacionalización da 
empresa. 

 

1 

 

2-1 

 

3 

 
 
B1.2. Idea de negocio. 

 
B1.3. Relación da empresa co contorno. 
Análise d o sector. 

B1.2.1. Analiza o sector empresarial onde se 
desenvolve a idea de negocio. 1 1 3 

B1.2.2. Realiza unha análise do mercado e da 
competencia para a idea de negocio seleccionada. 1 2 3 

B1.3.1. Explica desde diferentes perspectivas a figura 
do/da emprendedor/a de negocios. 1 1 3 

B1.3.2. Avalía as repercusións que supón elixir unha 
idea de negocio. 1 1 3 
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 B1.3.3. Analiza as vantaxes e os inconvenientes de 

propostas de ideas de negocio realizables. 1 1 3 

B1.3.4. Expón os seus puntos de vista, mantén unha 
actitude proactiva e desenvolve iniciativa 
emprendedora. 

 
1 

 
1 

 
3 

B1.3.5. Traballa en equipo mantendo unha 
comunicación fluída cos seus compañeiros e coas 
súas compañeiras para o desenvolvemento do 
proxecto de empresa. 

 

1,2,3 

 

Todas 

 

3 

Bloque 2. Organización Interna. Forma xurídica e recursos 

 
 

B2.1. Planificación empresarial e 
obxectivos. Organización interna. 
Responsabilidade social da empresa. 

B2.1.1. Recoñece os obxectivos e os fins da empresa, 
e relaciónaos coa súa organización. 

 
1 

 
9 

 
6 

B2.1.2. Reflexiona sobre o papel da responsabilidade 
social corporativa, e valora a existencia dunha ética 
dos negocios. 

 
1 

 
9 

 
6 

 
 
 
 

B2.2. Forma xurídica da empresa. 

B2.3. Dimensión e localización 

B2.1.3. Proporciona argumentos que xustifican a 
elección da forma xurídica e da localización da 
empresa. 

 
1 

 
1 

 
6 

B2.1.4. Interpreta a información que proporciona o 
organigrama dunha empresa e a importancia da 
descrición de tarefas e funcións para cada posto de 
traballo. 

 

1 

 

1 

 

6 

B2.1.5. Realiza unha previsión dos recursos 
necesarios para o desenvolvemento do proxecto de 
empresa. 

 
1 

 
1 

 
6 

 
Bloque 3. Documentación e trámites para a posta en marcha da empresa 
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B3.1. Trámites para a creación e posta en 
marcha dunha empresa. 

B3.1.1. Identifica os diferentes trámites legais 
necesarios para a posta en marcha dun negocio e 
recoñece os organismos ante os cales han de 
presentarse os trámites. 

 

1 

 

10 

 

6 

B3.2.1. Interpreta e sabe realizar os trámites fiscais, 
laborais, de Seguridade Social e outros para a posta 
en marcha. 

 
1 

 
10 

 
6 

B3.2.2. Valora a necesidade do cumprimento dos 
prazos legais para efectuar os trámites de creación 
dun negocio. 

 
1 

 
10 

 
6 

Bloque 4. O plan de aprovisionamento 

B4.1. Plan de aprovisionamento. B4.1.1. Deseña un plan de aprovisionamento da 
empresa. 2 4 6 

B4.2. Xestión de inventarios. B4.1.2. Aplica métodos de valoración de existencias. 2 4 6 

 
B4.3. Selección de provedores. B4.2.1. Identifica os tipos de documentos utilizados 

para o intercambio de información con provedores. 

 
2 

 
4 

 
6 

 
 
 
 
 

B4.4. Xestión de compras. 

B4.2.2. Utiliza diferentes fontes para a procura de 
provedores en liña e offline. 2 4 6 

B4.2.3. Relaciona e compara as ofertas de 
provedores, utilizando diversos criterios de selección, 
e explica as vantaxes e os inconvenientes de cada 
unha. 

 

2 

 

4 

 

6 

B4.3.1. Identifica e aplica técnicas de negociación e 
comunicación. 2 4 6 

B4.3.2. Recoñece as etapas nun proceso de 
negociación de condicións de aprovisionamento. 

 
2 

 
4 

 
6 
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Bloque 5. Xestión comercial e márketing na empresa 

B5.1. Xestión comercial na empresa. Plan 
de márketing. Márketing-mix. 

B5.1.1. Analiza o proceso de comercialización dos 
produtos ou servizos da empresa. 2 5 6 

 
 
 

B5.2. Análise do mercado e do 
comportamento do/da consumidor/a. 
Atención á clientela. 

B5.1.2. Explica as características da clientela 
potencial da empresa e identifica o comportamento 
dos competidores desta. 

 
2 

 
5 

 
6 

B5.1.3. Aplica procesos de comunicación e 
habilidades sociais en situacións de atención á 
clientela e operacións comerciais. 

 
2 

 
5 

 
6 

B5.1.4. Realiza unha previsión de vendas a curto e a 
medio prazo, manexando a folla de cálculo. 2 5 6 

 

B5.3. Produto e prezo 

B5.2.1. Reflexiona sobre as estratexias de prezos 
tendo en conta as características do produto ou do 
servizo, e argumenta sobre a decisión do 
establecemento do prezo de venda. 

 

2 

 

5 

 

6 

 
 

B5.4. Publicidade e promoción. 

B5.3.1. Elabora un plan de medios onde se describan 
as accións de promoción e publicidade para atraer a 
clientela potencial, facendo especial fincapé nas 
aplicadas en internet e dispositivos móbiles. 

 
 

2 

 
 

5 

 
 

6 

B5.5. Distribución dos produtos e dos 
servizos da empresa. 

B5.3.2. Valora e explica as canles de distribución e 
venda que pode utilizar a empresa. 2 5 6 

Bloque 6. Xestión dos recursos humanos 

B6.1. Planificación dos recursos humanos. B6.1.1. Avalía as necesidades da empresa, e analiza e 
describe os postos de traballo. 3 6 3 

B6.2. Recrutamento e selección de 
persoal. 

B6.1.2. Identifica as fontes de recrutamento, así 
como as fases do proceso de selección de persoal. 

 
3 

 
6 

 
3 
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B6.3. Xestión laboral, contratación, 
Seguridade Social e nóminas. 

6.2.1. Analiza e aplica para a empresa as 
formalidades e as modalidades documentais de 
contratación. 

 
3 

 
6 

 
6 

B6.2.2. Identifica as subvencións e os incentivos á 
contratación. 3 6 3 

B6.2.3. Recoñece as obrigas administrativas do/da 
empresario/a ante a Seguridade Social. 3 6 6 

B6.2.4. Analiza os documentos do proceso de 
retribución e cotización do persoal e de xustificación 
do pagamento. 

 
3 

 
6 

 
6 

Bloque 7. Xestión da contabilidade da empresa 

 
 
 
 

B7.1. Fundamentos de contabilidade 
financeira. 

 
B7.2. Plan Xeral de Contabilidade. 

B7.1.1. Opera cos elementos patrimoniais da 
empresa, valora a metodoloxía contable e explica o 
papel dos libros contables. 

 
2 

 
3 

 
6 

B7.1.2. Analiza e representa os principais feitos 
contables da empresa. 2 3 6 

B7.1.3. Identifica o concepto de amortización e 
procede ao seu rexistro contable. 2 8 6 

B7.1.4. Analiza e asigna os gastos e os ingresos ao 
exercicio económico ao que correspondan, con 
independencia das súas datas de pagamento ou 
cobramento. 

 

2 

 

8 

 

6 

 

B7.3. Ciclo contable. 

B7.1.5. Distingue as fases do ciclo contable, analiza o 
proceso contable de pechamento de exercicio e 
determina o resultado económico obtido pola 
empresa. 

 

2 

 

3 

 

6 

B7.4. Fiscalizade da empresa: liquidación 
e rexistro contable. 

B7.1.6. Analiza as obrigas contables e fiscais, e a 
documentación correspondente á declaración- 
liquidación dos impostos. 

 
2 

 
8 

 
6 
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 B7.1.7. Manexa a nivel básico unha aplicación 

informática de contabilidade, onde realiza todas as 
operacións necesarias e presenta o proceso contable 
correspondente a un ciclo económico. 

 

2 

 

8 

 

3 

Bloque 8. Investimento e xestión financeira. Viabilidade da empresa 

B8.1. Estrutura económica e financeira da 
empresa. Equilibrio patrimonial. 

FAXB8.1.1. Elabora un plan de investimentos da 
empresa, que inclúa o activo non corrente e o 
corrente. 

 
3 

 
7 

 
6 

 
 

B8.2. Planificación financeira da empresa. 
Novas formas de financiamento. 

FAXB8.1.2. Analiza e selecciona as fontes de 
financiamento da empresa. 

 
3 

 
7 

 
6 

FAXB8.1.3. Recoñece as necesidades de 
financiamento da empresa. 3 7 6 

 
B8.4. Análise da viabilidade da empresa. 

FAXB8.2.1. Determina e explica a viabilidade da 
empresa, tanto a nivel económico e financeiro como 
a nivel comercial e ambiental. 

 
3 

 
7 

 
6 

B8.3. Métodos de selección e valoración 
de investimentos. 

FAXB8.2.2. Aplica métodos de selección de 
investimentos e analiza os investimentos necesarios 
para a posta en marcha. 

 
3 

 
7 

 
6 

B8.5. Solvencia e liquidez na empresa. 
Previsións de tesouraría. 

FAXB8.2.3. Elabora estados de previsión de 
tesouraría e explica alternativas para a resolución de 
problemas puntuais de tesouraría. 

 
3 

 
7 

 
6 

 
 

B8.2. Planificación financeira da empresa. 
Novas formas de financiamento. 

FAXB8.3.1. Valora as fontes de financiamento, así 
como o custo do financiamento e as axudas 
financeiras e subvencións. 

 
3 

 
7 

 
6 

FAXB8.3.2. Comprende o papel dos intermediarios 
financeiros na actividade cotiá das empresas e na 
sociedade actual. 

 
3 

 
7 

 
6 
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 FAXB8.3.3. Distingue o papel dos intermediarios 

financeiros na actividade cotiá das empresas e na 
sociedade actual. 

 
3 

 
7 

 
6 

 FAXB8.3.4. Valora a importancia, no mundo 
empresarial, de responder en prazo aos compromisos 
de pagamento adquiridos. 

 
3 

 
7 

 
6 

 
Bloque 9. Presentación da idea de negocio 

B9.1. Plan de negocio. Técnicas de 
presentación e edición do plan de negocio. 

FAXB9.1.1. Utiliza habilidades comunicativas e 
técnicas para atraer a atención na exposición pública 
do proxecto de empresa. 

 
3 

 
11 

 
6 

B9.2. Ferramentas audiovisuais para a 
presentación de proxectos. 

FAXB9.2.1. Manexa ferramentas informáticas e 
audiovisuais atractivas que axudan a unha difusión 
efectiva do proxecto. 

 
3 

 
11 

 
6 
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6.7. Temporalización y secuenciación. 
 

BLOQUES DE CONTIDO UNIDADE DIDÁCTICA 

 
1ª AVALIACIÓ

N
 

 

Bloque 1. Innovación empresarial. A 
idea de negocio: o proxecto de 
empresa. 

1.   A idea, innovación empresarial, o 
emprendedor. 

 
8 

2.   Análise da contorna xeral e 
específica, análise DAFO, plan de 
negocio. 

 
8 

Bloque 7. Xestión da contabilidade 
da empresa. 

3.   Introdución á contabilidade da 
empresa. 

 
8 

 
Bloque 4. O plan de 
aprovisionamento. 

4.  A produción, fase de 
aprovisionamento e 
documentación administrativo 
contable. 

 
8 

Total de horas trimestrais 32 sesións 

 
2ª AVALIACIÓ

N
 

Bloque 5. Xestión comercial e 
márketing na empresa. 5.   Plan de márketing. 8 

Bloque 6. Xestión dos recursos 
humanos. 6.   Plan de recursos humanos. 8 

Bloque 8. Investimento e xestión 
financeira. Viabilidade da empresa. 

7.   Plan financeiro. Análise de 
viabilidade. 8 

Bloque 7. Xestión da contabilidade 
da empresa. 

8.   Xestión da contabilidade da 
empresa. 8 

Total de horas trimestrais 32 sesións 

3ª AVALIACIÓ
N

 
Bloque 2. Organización Interna. 
Forma xurídica y recursos. 

9.   Formas xurídicas. 8 

Bloque 3. Documentación e 
trámites para a posta en marcha da 
empresa. 

 
10. Constitución da empresa. 

 
8 

Bloque 9: Presentación da idea de 
negocio. 

11. Presentación do proxecto. 6 

Total de horas trimestrais 22 sesións 

 
6.8 Metodoloxía didáctica. 

 
Esta materia ten un enfoque metodolóxico activo, participativo e práctico. Os contidos vanse 
estruturando cara á realización dunha simulación dun proxecto de emprendemento social e/ou 
empresarial, co obxectivo de que o alumno adquira  o coñecemento das diferentes áreas da 
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empresa e das conexións existentes entre elas e coa contorna. Propiciarase o traballo en equipo, 
aínda que grupos pequenos de dous, que permitirá desenvolver habilidades sociais, valorando as 
ideas dos demais mediante o diálogo e negociación e desenvolvendo o proxecto de forma 
cooperativa e flexible. 

Para lograr todos os obxectivos da materia, desenvolveranse unhas estratexias básicas: resolución 
de exercicios, problemas, cumprimentación de documentos no seu formato orixinal, elaboración 
de traballos de investigación, pequenas exposicións de diapositivas sobre conceptos investigados. 

A simulación do proxecto empresarial se desenvolverá ao longo do curso, aplicando os 
coñecementos adquiridos polo alumnado sobre o funcionamento das diferentes áreas da 
empresa. Os alumnos deberán expoñelo en público ante os seus compañeiros, para desenvolver as 
capacidades de comunicación oral. Para a realización do devandito traballo recorrerase á 
utilización de diversas fontes de información, textos, aplicacións informáticas, redes sociais, 
Internet, ou prensa diaria como recursos didácticos, así como outras publicacións alcanzables a 
este nivel. 

 

6.9. Materiais e recursos didácticos. 
 

A profesora facilitará apuntamentos a través da aula virtual do Centro. O alumnado deberán usar 

ese instrumento para entregar os traballos diarios que vaian facendo na aula e na casa. 

6.9.1. Libro recomendado: 

Francisco M. Pinilla y otros. “Fundamentos de Administración y Gestión” 2º Bachillerato Ed. Mac 

GrawHill. 2013 

6.9.2. Otros materiales: 

Manual de José Sande disponible en http://www.librosdetextogratis.com  

https://sites.google.com/site/educandoyemprendiendo/home 
 

6.10. Criterios de avaliación, cualificación e promoción do alumnado. 
 

1) Traballo de aplicación e síntese: 
 

Este apartado consistirá na elaboración dun plan de empresa en grupos pequenos estruturado 

por trimestres e de acordo cun guión. 

Valorarase de 0 a 10 e teranse en conta aspectos como: a capacidade de traballo, a tenacidade, a 

claridade expositiva, o emprego de novas tecnoloxías (presentacións dixitais, vídeos, gráficos …) 

Para ser puntuado deberá presentarse dentro do prazo marcado. 

A cualificación mínima para aprobar será como mínimo un 5. 

http://www.librosdetextogratis.com/
https://sites.google.com/site/educandoyemprendiendo/home
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2) Observación diaria do traballo durante as clases e actividades individuais: 
 

Valorarase de 0 a 10. 
 

Parte fundamental do proceso global de avaliación, no que se proporán actividades para que o/a 

alumno/a desenvolva de modo autónomo, algunhas propostas polo texto, outras sobre artigos 

de prensa, outras sobre documentais e vídeos, outras pequenas presentación orais. Farase un 

diario de clase ou rexistro anecdótico onde se valorará a participación, o esforzo e a asimilación 

da materia. Algunhas actividades serán recollidas para valorar. 

Para ser puntuado deberán presentarse dentro do prazo marcado. 

A cualificación mínima para aprobar será como mínimo un 5. 

A cualificación de cada avaliación será calculada mediante media ponderada: 
 

1) Traballo diario e actividades individuais : 40% 
 

2) Plan de empresa o traballo en grupo: 60% 
 

Cando o/a alumno/a faga algún traballo ou actividade na que recupere os contidos nos que antes 

tivera unha nota inferior ao 5, terase en conta a nova puntuación para facer o cálculo da media 

da avaliación correspondente. 

Cando a profesora constate que un alumno ou alumna teña copiado nun traballo individual ou de 

grupo, terá un cero na actividade, e deberá presentarse dita actividade ou traballo de novo. 

Cualificación final ordinaria: será a media aritmética da nota da primeira avaliación, da segunda 

avaliación e da terceira avaliación tendo en conta as actividades recuperadas. 

Actividades de recuperación 
 

• Esixirase o/a alumno/a a presentación dos traballos e actividades non feitos ou que non 

chegan ao mínimo esixido para calcular a nota da avaliación ou a nota final. 

• A cualificación mínima para aprobar será un 5. 
 

Proba extraordinaria de xuño 
 

Para aquelas persoas que na avaliación final ordinaria non teñan superado a materia, terán un 

exame extraordinario de recuperación en xuño onde se examinarán dos contidos de todo o 

curso e deberán entregar o plan de empresa co contido completo salvo que o teñan entregado 

e presentado cunha cualificación no mesmo superior a 5. 
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A cualificación se calculará do xeito seguinte: 
 

1) Probas escritas individuais: 50% 
 

2) Plan de empresa: 50% 
 

A cualificación mínima para aprobar será como mínimo un 5. 
 

6.11. Deseño da avaliación inicial e medidas a adoptar como consecuencia dos resultados. 

Ao tratarse dunha materia na que non é necesario acreditar coñecementos previos con respecto 
a segundo, esta proba empregarase para introducir a materia, coñecer o grado de motivación, as 
dificultades matemáticas e de expresión escrita. 

Consistirá nun cuestionario con preguntas abertas e tipo test sobre o mundo da empresa. Se 
comentarán os resultados na clase con eles. As medidas a adoptar corresponden ao comentado 
no apartado de atención á diversidade nesta programación. 

 
 

 
 

MATERIA: 
 PROGRAMACIÓN ESCALA Observacións 
 

INDICADORES DE LOGRO 1 2 3 4 
 

1 
Conseguiuse motivar ao alumnado cara á consecución 
dos estándares de aprendizaxe 

     

2 
A temporalización de contidos e actividades foi 
axustada. 

     

3 
Conseguiuse a participación activa do alumnado nas 
actividades e traballos propostos. 

     

4 
Os criterios de avaliación e cualificación estimularon o 
esforzo continuo do alumnado. 

     

5 
A programación realizouse en coordinación con resto 
do profesorado. 

     

 
6 

Antes de iniciar una actividade, fíxose unha 
introdución sobre o tema para motivar ao alumnado e 
saber os seus coñecementos previos. 

     

 
7 

Antes de iniciar unha actividade, expúxose e 
xustificouse o plan de traballo (importancia, utilidade, 
etc.) e informouse dos criterios de avaliación. 

     

8 
Orientouse ao alumnado cun mapa conceptual do 
tema. 

     

7. Indicadores del logro para avaliar o proceso de ensinanza e a práctica docente 
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9 
As actividades propostas foron variadas han sido 
variadas na súa tipoloxía e favoreceron a adquisición 
de las competencias clave. 

     

10 A distribución do tempo na aula é a axeitada.      

11 
Utilizáronse recursos variados (audiovisuais, 
informáticos, etc.). 

     

12 
Empregáronse estratexias para comprobar que o 
alumnado entende e que poida pedir aclaracións. 

     

 
13 

Facilitáronse estratexias de aprendizaxe: lectura 
comprensiva, como atopar información, como 
redactar e organizar un traballo, etc. 

     

14 Conseguise un bo clima de funcionamento na aula.      

15 As actividades de grupo foron suficientes.      

16 
Proporcionouse ao alumnado información sobre o seu 
progreso. 

     

17 
Proporcionáronse actividades ou estratexias 
alternativas cando un obxectivo non era alcanzado. 

     

18 Tivo lugar unha coordinación con outros profesores.      

19 
Utilizáronse distintos procedementos e instrumentos 
de avaliación. 

     

20 
Os distintos procedementos e instrumentos de 
avaliación resultaron axeitados para avaliar. 

     

21 
Proporcionáronse procedementos para recuperar a 
materia. 

     

22 
Os criterios de cualificación propostos foron axeitados.      

23 
As familias foron informadas sobre o proceso de 
avaliación: criterios de cualificación e promoción, etc. 

     

24 
Atendeuse adecuadamente á diversidade do 
alumnado. 

     

25 
O nivel de dificultade foi adecuado ás características 
do alumnado. 

     

26 
Utilízanse diferentes estratexias metodolóxicas 
segundo o tema a tratar. 

     

27 
Ofrécense a cada alumno/a as explicacións 
individualizadas que precisa. 

     

28 
Poténcianse estratexias tanto de expresión como de 
comprensión oral e escrita. 

     

29 
Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados 
das probas / traballos, etc. 
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8. Medidas de atención á diversidade 

Considerarase importante recibir o antes posible a información sobre o alumnado con 

necesidades educativas especiais ou situacións persoais relevantes para poder tomar medidas 

personalizadas canto antes. Isto pode ser coñecido a través do departamento de Orientación, a 

través da información proporcionada polo titores ou titoras ou ben no proceso de avaliación 

continua cando o alumnado/a non está a progresar por ter dificultades no aprendizaxe. 

Segundo as causas, as medidas que se tentarán adoptarán serán: 
 

− No caso de dificultades de comprensión ou expresión oral ou escrita ou co cálculo matemático, 

poderase proporcionar algunhas actividades de reforzo en coordinación co departamento de 

Orientación. 

− No caso de dificultades específicas coa materia poderase proporcionar algunhas actividades de 

reforzo. 

− No caso de percibir escasa autonomía ou hábitos de traballo inadecuados, proporcionaráselles 

pautas para mellorar as súas técnicas ou reparto de tempos de estudo. 

− É habitual nestas idades atoparse con casos de baixo nivel de motivación ou baixa autoestima. 

Aquí considérase importante que o alumnado perciba que valoramos positivamente os seus 

esforzos e progresos e tratar de detectar algún punto de conexión entre os obxectivos da 

materia e as súas capacidades persoais. 

− No caso de rapaces que habitualmente non buscan axuda ou teñen problemas para traballar en 

grupo tentar achegarse a eles e facilitarlles que traballen con outros. 

− No caso de alumnado con diagnóstico específico a través do departamento de Orientación se 

seguirán as recomendacións do mesmo como pode ser proporcionar máis tempo, un 

seguimento máis personalizado entre outras. 

− No caso de dificultades por discapacidades físicas tentarase proporcionar ao alumnado os 

medios que precise. 

30 
Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos 
máis significativos derivados da corrección das probas,
traballos, etc 
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− No  caso  de  alumnado  que  se  incorpora  ao  longo  do  curso  por  traslado  se  realizará  un 

seguimento personalizado incluíndo proporcionar material e libros si é preciso. 

− Nalgúns  casos  resulta  efectivo  insistir  na  recollida  de  información  polo  alumnado  das 

correccións efectuadas nas probas escritas realizadas e dos exercicios ou actividades. 

− No caso de alumando con unha elevada capacidade ou interese se proporcionarán actividades 

de ampliación, lecturas específicas ou investigacións. 

 

9. Organización dos procedementos que lle permitan ao alumnado acreditar os 
coñecementos necesarios en determinadas materias, no caso do bacharelato. 

 
O  departamento  non  ten  ningún  alumno  que  precise  acreditar  que  posúe  coñecementos 
necesarios de determinadas materias previas para poder cursar as materias con normalidade. 

 
10. Elementos Transversais. 

 
En aplicación do artigo 14 do decreto 86/2015 en todas as materias do departamento: 

• Se realizarán actividades que permitan desenvolver a comprensión lectora, a expresión oral e 
escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e da comunicación,  o 
emprendemento, e a educación cívica e constitucional. 

• Se fomentará a igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención da violencia de 
xénero ou contra persoas con discapacidade, e os valores inherentes ao principio de igualdade 
de trato e non discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou social. 

• Se fomentará a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os 
ámbitos da vida persoal, familiar e social, así como dos valores que sustentan a liberdade, a 
xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos 
humanos, o respecto por igual aos homes e ás mulleres, e ás persoas con discapacidade, e o 
rexeitamento da violencia terrorista, a pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o respecto 
e a consideración ás vítimas do terrorismo, e a prevención do terrorismo e de calquera 
tipo de violencia. 

• Se fomentará a prevención da violencia de xénero, da violencia contra as persoas con 
discapacidade, da violencia terrorista e de calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia. 

• Evitaranse os comportamentos e os contidos sexistas e os estereotipos que supoñan 
discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero, favorecendo a 
visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, transxénero e intersexual. 

• Se traballará con actividades que lles permitan desenvolver o espírito emprendedor e a 
iniciativa empresarial a partir de aptitudes como a creatividade, a autonomía, a iniciativa, o 
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traballo en equipo, a confianza nun mesmo e o sentido  crítico e ao fomento da igualdade de 
oportunidades e do respecto ao emprendedor e ao empresario, así como á ética empresarial. 

• Incorporaranse aspectos relacionados co desenvolvemento sustentable e o medio ambiente, 
os riscos de explotación e abuso sexual, o abuso e malos tratos ás persoas con discapacidade, 
as situacións de risco derivadas da inadecuada utilización das Tecnoloxías da Información e a 
Comunicación. 

De xeito específico: 
 
 

 
 

A consolidación do hábito lector debe ser un obxectivo prioritario da educación e por tanto vese 
reflectido tamén na programación do departamento de Economía. A lectura e a expresión oral 
promoveranse ao longo do curso mediante: 

Lectura de artigos empresariais e posterior debate na aula. Ao longo do curso, co avance das 
unidades didácticas, facilitaranse textos diversos que requirirán unha asimilación e comprensión 
por parte do alumno. Se fomentarán técnicas como o subliñado ou a realización de esquemas e 
resumos escritos. 

Prensa económica. Puntualmente, cando a actualidade económica demándeo, se levará á aula 
prensa económica para que o alumno póidase familiarizar coa linguaxe xornalística e á vez adquiran 
o gusto e a curiosidade pola lectura deste tipo de prensa. Utilizaranse periódicos e revistas 
especializadas. Á súa vez animará aos alumnos para que traian a clase noticias que eles/as lean e 
que tamén serán obxecto de comentario e reflexión. 

Exames e probas escritas. Prestarase especial atención á correcta escritura, orde e ortografía así 
como á expresión de termos e unidades propias e específicas da materia. 
Actividades de traballo cooperativo no que se produce a socialización dos alumnos. 
Exposicións con apoio audiovisual que realicen os alumnos sobre algún contido do currículo. 

 
 

 

Se empregará habitualmente o computador con conexión a Internet e o canón nas aulas de 
economía. Ademais, nas materias de Iniciación á actividade emprendedora de 4º e Fundamentos 
de administración e xestión de 2º bacharelato se impartirá unha hora á semana a clase na aula de 
informática onde pode empregarse un equipo por cada unha ou dúas persoas. 
Entre as actividades a desenvolver mediante o uso do TIC podemos citar: 

 
• Presentacións das unidades didácticas a través de programas informáticos. 

• Utilización de Internet na aula informática, como recurso na procura de información da rede, 
resolución de exercicios, lecturas, etc. 

• Uso de follas de cálculo para o traballo con datos económicos como a confección de táboas e 
representacións gráficas. Concretamente poderíanse realizar exercicios de simulación de 

1. Comprensión lectora e expresión oral e escrita: 

2. Comunicación audiovisual e Tecnoloxías da Información e a Comunicación. 
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inversións mediante as funcións VAN e TIR de follas de cálculo, exercicios de FIFO E PMP, 
exercicios de custos e punto morto, balances e  análises mediante  cocientes, cadros de 
previsión de ingresos e gastos, etc. 

• Proxeccións de fragmentos de vídeos mediante o canón dispoñible na aula. 

• Utilización de simuladores online de xestión de empresas. 

• Realización de vídeos publicitarios por parte dos alumnos nas materias de Iniciación á 
actividade emprendedora de 4º ESO e Fundamentos de Administración e Xestión de 2º 
bacharelato. 

• Uso das páxinas web relativas a cada unidade. 

• Uso de simuladores online sobre diversas ferramentas de xestión empresarial. 

• Utilización da plataforma educativa do centro e blog e aula como canle de comunicación co 
alumno. 

 

 
 

Educación no emprendemento: 

Isto se traballará en todas as materias do departamento pero fundamentalmente nas materias de 
Iniciación á actividade emprendedora de 4º e Fundamentos de administración e xestión de 2º 
bacharelato. 
Valoración da función social que cumpre a empresa como xeradora de innovacións  que melloran 
a calidade de vida e o benestar social das persoas. 
Desenvolvemento do espírito emprendedor a través de habilidades propias do emprendemento 
tales como a creatividade, o traballo en equipo, a autonomía, a resolución de problemas, etc. 
Aprendizaxe a partir dos erros e fracasos e recoñecemento positivo da asunción de riscos. 

Educación ambiental: 

Conciencia sobre a necesidade dun crecemento económico baseado no desenvolvemento 
sustentable. 
Valoración da necesidade e vantaxes que ofrece a máxima “de triplo R” (reducir, reciclar, 
reutilizar). 
Análise dos efectos negativos da actividade empresarial no medio ambiente. 
Procura de alternativas que minimicen o impacto ambiental. 

Educación moral e cívica: 
Valoración da necesidade da responsabilidade social e a ética nos negocios na empresa. 
Reflexión sobre os efectos derivados da globalización e a deslocalización empresarial. 
Reflexión sobre a importancia dun sistema fiscal progresivo como instrumento para favorecer a 
equidade e a solidariedade. 
Análise da relación existente entre o consumo abusivo, medio ambiente e pobreza. 
Defensa da liberdade de expresión. 
Establecemento de relacións baseadas na solidariedade, cooperación e respecto cara aos demais. 
Comprensión do respecto que as empresas deben manifestar ante as distintas culturas. 

3. Emprendemento, educación cívica e constitucional. 
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Concienciación da importancia de colaborar e participar activamente no sostemento dos gastos 
públicos tanto por parte das persoas como por parte das empresas. 

Educación para o consumidor: 
Reflexión sobre a influencia que exerce a publicidade nos medios de comunicación sobre as nosas 
vidas. 
Adquisición de conciencia de consumidor, como decisor autónomo consciente dos seus dereitos e 
responsabilidades. 
Creación dunha conciencia crítica ante o consumo. 
Responsabilidade coa reciclaxe, a reutilización e a redución dos produtos e residuos. 
Reflexión sobre a presión que exerce no medio ambiente o consumo excesivo. 
Diferenciación da compra necesaria da compra impulsiva. 
Reflexión sobre o poder que exercen as marcas sobre os consumidores. 

Educación para a paz: 
Uso do diálogo baseado no respecto mutuo e a comunicación como medios indispensables para 
traballar en equipo, tomar decisións ou chegar a acordos. 
Crítica dos métodos coercitivos ou violentos que se aplican nalgúns conflitos laborais. 
Coñecemento das vías de solución pacíficas nos conflitos laborais. 
Rexeitamento aos comportamentos intolerantes. 
Preferencia pola solución dialogada ou consensuada antes que o conflito. 
Rexeitamento ás guerras e á miseria que provocan. 
Análise  dos  intereses  empresariais  que  poden  estar  presentes  nos  conflitos  bélicos  actuais, 
tratando de propor criticamente posibles solucións. 

Educación para a saúde: 
Comprensión da importancia do respecto ás normas de seguridade e hixiene na empresa. 
Crítica das prácticas dalgunhas  empresas multinacionais que non respectan os estándares de 
seguridade e saúde dos seus traballadores nos países menos desenvolvidos. 
Análise da influencia da contaminación derivada do proceso produtivo na saúde humana e animal. 
Recoñecemento daquelas prácticas de acoso laboral ou mobbing que afectan á saúde dos 
traballadores/as. 

Educación non sexista: 
Análise e crítica das desigualdades laborais entre homes e mulleres. 
Reflexión sobre a utilización sexista da muller no mundo publicitario. 
Visualización de como a formación persoal favorece a igualdade laboral entre ambos os sexos. 
Concienciación da igualdade entre sexos, razas, etnias, etc. no posto de traballo. 
Desenvolvemento dunha actitude de respecto de opinións entre persoas diferentes (sexo, raza, 
etc.) 
Reflexión sobre o papel da muller no mundo empresarial e o mundo laboral. 
Rexeitamento á violencia de xénero. 
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11. Actividades complementarias e extraescolares 
 

As actividades propostas estarán pendentes según a evolución da pandemia na contorna. De ser 
posibles poderían ser as seguintes: 

 

Charla participativa: EZENSR (KIKO DOMÍNGUEZ) 

DATA: 1ª Avaliación 

DURACIÓN  

60 minutos: 1 sesión 

GRUPOS/NIVEIS 

2º Bacharelato B/ C/ D/E/F 

de ECONOMÍA DE 

EMPRESA 2º e FAX 2º 

PROGRAMA EDUCAR EN XUSTIZA. Tribunal Superior 

de Xustiza de Galicia. Asistir a xuízos nos órganos 

xudiciais da comunidade e ter a oportunidade de 

debater sobre os casos cos xuíces/xuízas que presiden 

cada sesión. 

DATA: 2ª Avaliación 

DURACIÓN  

5 sesións de 9:20 14:10 

GRUPOS/NIVEIS 

2º Bacharelato B/ C/ D/E/F 

de ECONOMÍA DE 

EMPRESA 2º e FAX 2º 

Visita á empresa PULL BEAR no Polígono do Pozo en 
Narón. 

 
Medio de trasporte: autobús. 

DATA: 3ª Avaliación 

DURACIÓN: 
5 sesións de 9:20 14:10 

GRUPOS/NIVEIS 
2º Bacharelato B/ C/ D/E/F 

de ECONOMÍA DE EMPRESA 

2º e FAX 2º 

Participación nas XI Olimpíadas de Economía de 
Galicia. 

 
Medio de trasporte: autobús. 

DATA: 
3ª Avaliación 

DURACIÓN: 
6 sesións de 8:30 a 14:10 

GRUPOS/NIVEIS 
2º Bacharelato B/ C/ D/E/F 

de ECONOMÍA DE EMPRESA 

2º 
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Visita informativa sobre estudios relacionados coas 
Ciencias Sociais e Humanidades na Universidade de A 
Coruña. 

DATA: 3ª Avaliación 

DURACIÓN: 

6 sesións de 8:30 a 14:10 

GRUPOS/NIVEIS: 
1º Bacharelato D/E/F de 
ECONOMÍA 1º 

ACTIVIDADE: "Decisións económicas do ciclo da 
vida" da Facultade de Economía e Empresa, 
UNIVERSIDADES DA CORUÑA 

DATA: 1ª Avaliación 

DURACIÓN: 3 sesións de  
60 minutos por cada 
grupo participante. 

GRUPOS/NIVEIS 
1º Bacharelato C/D/E/F 
ECONOMÍA 1º e 4º ESO 
B/C 

Visita á empresa REGANOSA. Mugardos. 

DATA: 2ª Avaliación 

DURACIÓN  

6 sesións de 8:30 a 14:10 

GRUPOS/NIVEIS 

1º Bacharelato D/E/F de 
ECONOMÍA 1º 

Charla-coloquio: A BOLSA DE VALORES (Félix Puigme 
Guillén) 

DATA: 3ª Avaliación 

DURACIÓN  

110 minutos: 2 sesións 

GRUPOS/NIVEIS 

1º Bacharelato C/D/E/F de 
ECONOMÍA 1º 

Charla-coloquio: PROGRAMA DE EDUCACIÓN CÍVICO- 
TRIBUTARIA 

DATA: 3ª Avaliación 

DURACIÓN 60 minutos 
cada grupo: 1 sesión 

GRUPOS/NIVEIS 

1º Bacharelato C/D/E/F de 
ECONOMÍA 1º 
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Concello de Ferrol e a Asociación de Jóvenes 
Empresarios de Ferrolterra. 

 
Poden ser charlas, talleres ou concursos sobre 
iniciativas emprendedoras. 

DATAS: por determinar 

DURACIÓN  

Por determinar 

GRUPOS/NIVEIS 
4º ESO C (IAEE) 

Visita á empresa NAVANTIA. Ferrol. 
 
Medio de trasporte: autobús. 

DATA: 

3ª Avaliación (Maio) 

DURACIÓN  

5 sesións de 9:20 14:10 

GRUPOS/NIVEIS 

4º ESO B/C/D 
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12. Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das programacións 
didácticas en relación cos resultados académicos e procesos de 
mellora. 

 
Cada profesor na súa programación de aula fará un seguimento da programación e ao rematar o 
trimestre se revisarán aqueles aspectos da programación que deba modificarse ben para o resto 
do curso ben para o curso seguinte. Farase especial fincapé nos seguintes aspectos: 

 
 

MATERIA: 
 PROGRAMACIÓN ESCALA Observacións 
 

INDICADORES DE LOGRO 1 2 3 4 
 

 
1 O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e 

a temporalización previstas. 
     

2 Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada 
estándar. 

     

3 Asignación a cada estándar do peso correspondente na 
cualificación. 

     

4 Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a 
súa avaliación. 

     

5 Adecuación da estratexia metodolóxica 
     

6 Adecuación da secuencia de traballo na aula. 
     

7 Adecuación dos materiais didácticos utilizados. 
     

8 Adecuación do libro de texto (no caso de que se use). 
     

 
9 Adecuación das pautas xerais establecidas para a avaliación 

continua: probas, traballos, etc. 

     

10 Adecuación dos criterios establecidos para a recuperación dun 
exame e dunha avaliación. 

     

11 Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación final. 
     

12 Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación 
     

 
13 Adecuación dos criterios establecidos para o seguimento de 

materias pendentes. 

     

14 Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación desas 
materias pendentes. 
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15 Adecuación dos exames, tendo en conta o valor de cada estándar.      

16 Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con 
NEAE. 

     

17 Adecuación das actividades complementarias e extraescolares 
previstas. 

     

 
18 Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre 

criterios de avaliación, estándares e instrumentos. 
     

 

13. O tratamento e fomento da lectura. 
 

En relación co PLAN LECTOR, a prensa é un recurso moi interesante e importante para a materia. 
Permite contextualizar, exemplificar e actualizar os conceptos aprendidos. Ao mesmo tempo é un 
recurso que ten un efecto motivador. 

 
Os obxectivos relacionados co fomento da lectura para este departamento serán os seguintes: 

• Concienciar  ao  alumnado  da  importancia  da  lectura  da  prensa  diaria  
como  fonte  de coñecemento e actualización permanente ao logo da súa vida. 

• Contribuír á comprensión da actualidade económica. 

• Servir de base para o debate e confrontación de criterios económicos. 

• Exemplificar  e  aplicar  os  conceptos  novos  que  van  adquirindo  nas  distintas  
materias  para conseguir comprender mellor artigos con contido económico. 

• Fomentar no alumnado a lectura de artigos  e libros relacionados coa economía como 
por exemplo pequenos artigos sobre a vida e a traxectoria dalgúns economistas, 
artigos de revistas de prensa especializada, novelas con contexto económico. 

Para traballar os textos se empregarán os seguintes sistemas: 

• Seleccionaranse artigos de prensa ou de revistas que serán lidos na clase. Despois de facer unha 
lectura individual e feitas as aclaracións que o alumnado demande, se lles pedirá que respondan 
a unha serie de preguntas para valorar o seu nivel de comprensión. 

• Realizar comentarios de opinión persoal ou resumes o que permite desenvolver as competencias 
clave como por exemplo a lingüística. 

• Empregando un texto como base realizarase unha actividade tipo debate. 

• Tamén se suxerirán lecturas voluntarias de libros recomendados no anexo. 
 

 

 
 

Nas materias de INICIACIÓN Á ACTIVIDADE EMPRENDEDORA E EMPRESARIAL e FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN 

E XESTIÓN se presentan bastantes posibilidades para o fomento das TIC. 

14. Tratamento e fomento das TIC. 
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En primeiro lugar dúas clases á semana desenvólvense na aula de informática tratando de que 
cada dous alumnos dispoñan de ordenador con conexión a internet.Isto permite que  podan realizar 
procuras na web ou confeccionen o plan de empresa en formato dixital. 

Na aula disponse de canon polo que poden facer exposicións con apoio dixital e visual. 

O diversos aspectos do plan de empresa permite que practiquen con aplicacións como a folla de 
cálculo ou o deseño de espazos. Tamén pode empregarse o blog como caderno para as actividades 
ou manexar o correo electrónico para gardar copias de seguridade dos seus traballos ou como 
medio de comunicación. 

Na materia de Economía e Economía da Empresa, habitualmente se empregará o proxector para 
visualizar diapositivas que permiten explicar conceptos, e para vídeos sobre  a empresa. Tamén 
para investigar información de páxinas oficiais para actualizar o texto e para investigar temas do 
plan de empresa ou de actualidade relacionados coa materia. 

 

15. Contribución ao Plan de Convivencia. 
 

No desenvolvemento das clases se fomentará a integración de todo o alumnado do grupo coa 
finalidade de establecer un bo clima na aula. 

Prestarase especial atención a prevención e detección de condutas de acoso, violencia, 
discriminación por razón de raza, sexo, relixión, opinión ou circunstancias persoais ou sociais. 

Fomentarase un clima de participación na aula e de liberdade de expresión pero esixindo respeto 
a opinión dos demais. 

Lembrarase os riscos das redes sociais e o teléfono móbil aconsellando un uso seguro, saudable e 
responsable destes medios. 

 

16. Constancia de información ao alumnado e as familias. 
 

Os primeiros días de clase o profesorado informará ao alumnado dos diferentes aspectos da 
programación e posteriormente poderá consultala na páxina web do instituto no departamento 
de Economía http://www.iesconcepcionarenal.es/ 

Sobre o desenvolvemento do curso tamén se empregarán os blogs de aula e o correo electrónico 
habilitado polo Centro para comunicarse co alumnado, así como a Aula Virtual. 

Se proporcionará información sobre o seguemento dos contido da materia, datas das probas 
escritas, contido que entra nas mesmas, etc. Tamén aclaracións sobre actividades e traballos 
como: os requisitos, prazos de entrega ou calendario de exposicións, material complementario, 
etc. 

http://www.iesconcepcionarenal.es/
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17. Plan de continxencias. 
 

No caso de alumnado que no poida asistir por mor de causas xustificadas na actividade presencial 
diaria na clase durante un período importante de tempo o departamento ten previstas as seguintes 
medidas: 

a) Establecerase como canle de comunicación para a achega de información de información de 
tipo xeneral ao alumnado e as súas familias a páxina web do Centro  
http://www.iesconcepcionarenal.es/ e a aplicación abalar móbil. 

b) Como canle de comunicación co alumnado para achegas específicas relativas á materia 
impartida utilizarase a aula virtual ou o correo electrónico. 

Para comunicacións relacionados con titorías ou outros avisos usaranse os seguintes correos 
electrónicos: 

@edu.xunta.gal, @iesconcepcionarenal.es e/ou a aplicación Abalar móbil. 

c) Os contidos de cada materia serán impartidos por cada profesor/a do xeito indicado nas 
programacións didácticas do departamento. Utilizarase a aula virtual do Centro para achegar estes 
contidos ao alumnado, ou o  correo electrónico. 

d) O profesorado realizará na medida do posible conexións semanais a través da aula virtual 
ou o  correo electrónico. Estas conexións terán como fin a explicación de contidos, resolución de 
dúbidas así como titorízación do alumnado. 

e) Identificarase a aquel alumnado en situación de vulnerabilidade ou con problemas de conexión. 
Realizarase un plan específico para facer chegar a información e contidos didácticos a este 
alumnado, en función das súas necesidades. 

 

18. Anexo I. Recursos na web para as materias: 
 

• http://www.actualidadeconomica.com 

• http://www.agaedes.org/ 

• http://www.agenciatributaria.es 

• http://anxopenalonga.com 

• http://aprendeconomia.wordpress.com/ 

• http://www.bde.es 

• http://blogdelemprendedor.ecobachillerato.com/ 

• http://blogdeconomiacharro.blogspot.com/ 

• http://www.blogproyectoempresa.blogspot.com.es/ 

• http://compartiendoconocimiento.wordpress.com 

• http://www.cincodias.es 

http://www.iesconcepcionarenal.es/
http://www.actualidadeconomica.com/
http://www.agaedes.org/
http://www.agenciatributaria.es/
http://anxopenalonga.com/
http://aprendeconomia.wordpress.com/
http://www.bde.es/
http://blogdelemprendedor.ecobachillerato.com/
http://blogdeconomiacharro.blogspot.com/
http://www.blogproyectoempresa.blogspot.com.es/
http://compartiendoconocimiento.wordpress.com/
http://www.cincodias.es/


DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Curso 2022-2023 

184 

 

 

 
 

• http://www.clubinternacionaldeprensa.org 

• http://www.cncompetencia.es/ 

• http://www.cnmv.es 

• http://www.crearempresas.com/ 

• http://www.datosmacro.com/ 

• http://docenciaydidactica.ecobachillerato.com 

• http://dondevanmisimpuestos.es 

• http://didacticaeconomia.blogspot.com.es/ 

• http://www.ecobachillerato.com 

• http://www.econolandia.es 

• http://www.economiaenlanube.com/ 

• http://www.economistas.org 

• http://www.economyweb.com/ 

• http://www.edualter.org 

• http://www.educaciontrespuntocero.com 

• http://www.educacontic.es 

• http://www.educatube.es/vídeos/economia/ 

• http://www.educaweb.com/ 

• http://www.edumed.net 

• http://www.educastur.es/ 

• http://www.edufinet.com/ 

• http://www.elconfidencial.com 

• http://www.eleconomista.es 

• http://www.emprendedores.es/ 

• http://www.emprendedoresxxi.es/ 

• http://www.empleo.gob.es/ 

• http://www.eugo.es 

• http://europa.eu/index_es.htm 

• http://www.extoikos.es/ 

• http://www.expansion.com 

• http://www.franquiciashoy.es/ 

• http://www.fbarrie.org 

• http://www.igape.es 

• http://www.ige.eu/educacion 

• http://www.inem.es 

http://www.clubinternacionaldeprensa.org/
http://www.cncompetencia.es/
http://www.cnmv.es/
http://www.crearempresas.com/
http://www.datosmacro.com/
http://docenciaydidactica.ecobachillerato.com/
http://dondevanmisimpuestos.es/
http://didacticaeconomia.blogspot.com.es/
http://www.ecobachillerato.com/
http://www.econolandia.es/
http://www.economiaenlanube.com/
http://www.economistas.org/
http://www.economyweb.com/
http://www.edualter.org/
http://www.educaciontrespuntocero.com/
http://www.educacontic.es/
http://www.educatube.es/videos/economia/
http://www.educaweb.com/
http://www.edumed.net/
http://www.educastur.es/
http://www.edufinet.com/
http://www.elconfidencial.com/
http://www.eleconomista.es/
http://www.emprendedores.es/
http://www.emprendedoresxxi.es/
http://www.empleo.gob.es/
http://www.eugo.es/
http://europa.eu/index_es.htm
http://www.extoikos.es/
http://www.expansion.com/
http://www.franquiciashoy.es/
http://www.fbarrie.org/
http://www.igape.es/
http://www.ige.eu/educacion
http://www.inem.es/
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• http://www.inforempleo.net/ 

• http://www.intermonoxfam.org 

• http://www.ipyme.org 

• http://www.leer.es 

• http://librosdetextogratis.com/fotos/1346663876_HTJy.pdf 

• http://www.meh.es 

• http://www.mtas.es 

• http://www.observatoriorsc.org 

• http://www.oepm.es 

• http://www.portal.icex.es 

• http://proyectoempresarial.wordpress.com/material-de-trabajo/ 

• http://www.rmc.es 

• http://www.rtve.es/alacarta/ 

• http://www.seg-social.es 

• http://www.sepi.es 

• http://www.sepe.es 

• https://sites.google.com/site/educandoyemprendiendo/ 

• http://www.tesoro.es 

• http://testeando.es 

• http://traballo.xunta.es/ 

• www.ventanillaempresarial.es 

• http://www.worldwatch.org/ 

• http://www.wto.org 

• http://www.webeconomia.com/ 

Simuladores: 

1. www.aseme.es/simulado 

2. www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/juego/oepm_alumnos/main.html 

3. www.ganttproject.biz 

4. www.pixton.com/es/ 

5. http://www.finanzasparatodos.es/gepeese/ 

19. Anexo II. Plan Lector 
 

 
 

En relación co plan lector, a prensa é un recurso moi interesante e importante para a materia. 
Permite contextualizar, exemplificar e actualizar os conceptos aprendidos. Ao mesmo tempo é un 
recurso que ten un efecto motivador. 

19.1 O tratamento e fomento da lectura 

http://www.inforempleo.net/
http://www.intermonoxfam.org/
http://www.ipyme.org/
http://www.leer.es/
http://librosdetextogratis.com/fotos/1346663876_HTJy.pdf
http://www.meh.es/
http://www.mtas.es/
http://www.observatoriorsc.org/
http://www.oepm.es/
http://www.portal.icex.es/
http://proyectoempresarial.wordpress.com/material-de-trabajo/
http://www.rmc.es/
http://www.rtve.es/alacarta/
http://www.seg-social.es/
http://www.sepi.es/
http://www.sepe.es/
https://sites.google.com/site/educandoyemprendiendo/
http://www.tesoro.es/
http://testeando.es/
http://traballo.xunta.es/
http://www.ventanillaempresarial.es/
http://www.worldwatch.org/
http://www.wto.org/
http://www.webeconomia.com/
http://www.aseme.es/simulado
http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/juego/oepm_alumnos/main.html
http://www.ganttproject.biz/
http://www.pixton.com/es/
http://www.finanzasparatodos.es/gepeese/
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Os obxectivos relacionados co fomento da lectura para este departamento serán os seguintes: 

- Concienciar  ao  alumnado  da  importancia  da  lectura  da  prensa  diaria  como  fonte  de 
coñecemento e actualización permanente ao logo da súa vida. 

- Contribuír á comprensión da actualidade económica. 

- Servir de base para o debate e confrontación de criterios económicos. 

- Exemplificar  e  aplicar  os  conceptos  novos  que  van  adquirindo  nas  distintas  materias  para 
conseguir comprender mellor artigos con contido económico. 

- Fomentar no alumnado a lectura de artigos  e libros relacionados coa economía como por exemplo 
pequenos artigos sobre a vida e a traxectoria dalgúns economistas, artigos de revistas de prensa 
especializada, novelas con contexto económico. 

 
Para traballar os textos se empregarán os seguintes sistemas: 

 

- Seleccionaranse artigos de prensa ou de revistas especializadas ou blogs sobre economía, 
empresa ou emprendemento. Os textos poden ser propostos polo profesor ou ben se proporá a 
súa procura ao alumnado en relación á diferentes aspectos da materia. 

- Os textos principalmente serán lidos na clase. Despois de facer unha lectura individual e feitas as 
aclaracións que o alumnado demande, se lles pedirá que respondan a unha serie de preguntas 
para valorar o seu nivel de comprensión. 

- Realizar comentarios de opinión persoal ou resumes o que permite desenvolver as competencias 
clave como por exemplo a lingüística. 

- Tamén se suxerirán lecturas voluntarias de libros recomendados no anexo. 
- Realizar unha lectura comprensiva con aclaracións do profesor e organización posterior dun 

debate. 

Exemplos de fontes de internet: 

http://blogdelemprendedor.ecobachillerato.com  
http://compartiendoconocimiento.wordpress.com  
http://anxopenalonga.com/  
http://blogdeconomiacharro.blogspot.com/ 

 
 

 
 

• Revista mensual “Emprendedores”. 
• Comic Economía en 1/2 hora. webmaster@ecobachillerato.com 
• Comic La Bolsa en 1/2 hora. webmaster@ecobachillerato.com 
• El mercado y nosotros - J.L. Sampedro 
• El mercado y la globalización - J.L. Sampedro. Ed. Destino 2010. 
• Economista Humanista: Algo más que cifras. J.L. Sampedro. Ed. Debate. Barcelona 2009. 
• Un mundo para todos. Otra globalización es posible. J.L. Sampedro.Ed. Icaria 2003 
• El vendedor del Tiempo – Fernando Trías de Bes. Editorial Empresa Activa. 

19.2  Libros e publicacións recomendadas polo Departamento de Economía: 

http://blogdelemprendedor.ecobachillerato.com/
http://compartiendoconocimiento.wordpress.com/
http://anxopenalonga.com/
http://blogdeconomiacharro.blogspot.com/
mailto:webmaster@ecobachillerato.com
mailto:webmaster@ecobachillerato.com
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• El hombre que cambió su casa por un tulipán. Fernando Trías de Bes. Ed.Temas de hoy. 
Madrid. 2010 

• Un naufrago en la Bolsa - Carlos Torres Blánquez. Editorial Empresa Activa 
• El fabricante de helados– Subir Chowdhury. Ed. Empresa Activa 
• El economista camuflado.La economía de las pequeñas cosas.– Tim Harford. Ed. Temas de 

hoy. 2007. Madrid 
• La buenasuerte. Alex Rovira y Fernando Trías de Bes. Ed. Empresa Activa 
• Momentos estelares de la humanidad” Catorce miniaturas históricas.Stefan Zweig. Ed. 

Acantilado. Barcelona 2002. 
• La crisis Ninja y otros misterios de la economía.. Barcelona. 2008. Leopoldo Abadía. Ed. 

Espasa-Calpe 
• La hora de los sensatos. Una solución práctica a todos los problemas que nos ha traído la 

crisis. Leopoldo Abadía. Espasa-Calpe. Madrid. 2009 
• El malestar en la globalización.Joseph Stiglitz. Ed. Taurus. 
• Caída libre:Estados Unidos, el libre mercado y el hundimiento de la economía.Ed. Taurus. 

Barcelona. 2010 
• Como hacer que funcione la globalización. Joseph Stiglitz Ed. Taurus. 2006 
• Comercio Justo para todos. Joseph Stiglitz y Charlton Andrew. Ed. Taurus. 2007 
• La era de las expectativas limitadas. Paul Krugman.Ed. Ariel. 2010.. 
• El retorno de la economía de la depresión y la crisis actual. Paul Krugman. Ed. Crítica. 

Barcelona 2009 
• Quien se ha llevado mi queso. Spencer Jonson 
• Mil millones de mejillones. Fernando Trías de Bes. Ed. Temas de hoy. Madrid. 2010 
• ¿Es posible acabar con la pobreza?Muhammad Yunus. Ed. Complutense. Madrid 2006 
• Manifiesto de economistas aterrados.Phlilippe Askenazy y otros. Ed. Pasos Perdidos- 

Barataria. 2010. 
• ¡ Indignaos! . Stéphane Hessel. Ed. Destino. 2010. 
• Homo Economicus. Anxo Penalonga. Ed. Gestión 2000. 2011 
• La vuelta al mundo de un forro polar rojo.Wolfgang Korn. Ed. Siruela Madrid. 2010 
• Momentos estelares de econolandia. Antonio Pulido.Ed. Ecobook. 2006 
• El Banquero de los Pobres. Muhanmmad Yunus. Ediciones Paidos Ibérica, S.A. 2008 
• Historia de la economía.Jhon Kenneth Galbraith.Editorial Ariel. 9ªEd. 2009 
• Historia del pensamiento económico. Enrique Verdequer.Ed. Acento. 2003 
• Historia de la Economía.Nikolaus Piper. Loguez Ediciones. 2005 
• Asesinato en el margen. Marshall Jevons. Ed. Alianza 2003 
• Proverbios para la empresa. Francisco Javier Fernández Aguado. CIE Inversiones 

Editoriales Dossat-2000, S.L.2000 
• Ética de la empresa.Ildefonso Camacho; JoséLuis Fernández Fernández; Josep Miralles. Ed. 

Desclée de Brouwer) 2002 
• El precio de la desigualdad.Joseph Stigltz. Ed. Taurus 2012 
• ¿Cómo y cuándo acabará la crisis?Ramón Tamames. Edicions Turpial. Madrid. 2011 
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• Creadores de riqueza. Alejandro Gómez. 2012, Courcelle-Seneuil 
• Economix. Michael Goodwin. Ed. Lunwerg 2013 
• El dinero en The New Yorker. (Libros del Asterioide) 
• 50 cosas que hay que saber sobre economia. Edmund Conway. Ed Ariel 2010 
• La empresa explicada de forma sencilla. Francisco López. Libros de cabecera,2009. 
• La economía explicada a los jóvenes . Joan Antoni Melé.Ed. PUCK 2015. 
• Fish. Stephen C. Lundin M.D. Harry Paul y Jhon Christensen. Empresa activa. 2003 
• El fabricante de Helados. Subir Chowdhury. Empresa activa. 2006 
• Iceberg a la vista. Miguel A.Ariño y Pablo Maella. Empresa activa. 2010 

• El pez que no quiso evolucionar. Paco Muro.Pearson Educación 2003. 
 

• La invasión de los robots y otros relatos de economía. Xabier Sala Martín. Conecta 2019. 

• El fin de la pobreza: Cómo conseguirlo en nuestro tiempo. Jeffrey Sachs. Debate. 

• Leyes fundamentales de la estupidez humana. Carlo M. Cipolla. 
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