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Introducción  

 

 
  

 
Nunha economía de mercado ( como a de a sociedade na que vivimos), é 

necesario o estudo da Empresa po lo seu papel coordinador da producción e distribución 

de bens e servicios entre os diferentes axentes económicos. A empresa na súa 

actividade, administra uns recursos que son escasos, reparte rendas e crea riqueza e 

emprego, impulsando o progreso económico nun sistema de economía de mercado, no  

que é a principal protagonista de todo o proceso. 

 Polo tanto, o obxeto de estudo nesta asignatura ven constituido pola empresa 

como eixo fundamental da estructura socio-económica contemporánea, incluindo neste 

propósito o análisis do seu interior como sistema organizado e con funcións e obxetivos 

establecidos, como o das súas relacións co entorno no que proxecta súa influencia e da 

que recibe continuas esixencias de adaptación. 

 O dinamismo do marco no que as empresas desenrolan a sua actividade, 

determina que a súa estratexia estea baseada esencialmente nun proceso continuado de 

axuste, que permita dar resposta os cambios que producense no seu entorno. Nesta idea 

de cambio continuo, conduce necesariamente a unha renovación e adecuación das 

estructuras organizativas e das técnicas de xestión, que favorezcan as condicións para 

afrontar con éxito os retos que teñen plantexados as empresas e as organizacións en 

xeral. 

        A toma de conciencia da sociedade sobre os problemas relacionados co uso racional 

dos recursos naturais escasos, o impacto da producción sobre o medio ambiente e as suas 

repercusións sobre a calidade de vida das persoas, e o seu gradual reflexo na legislación, 

configura unha nova dimensión das relacións das empresas co seu entorno. 

         Por outra banda, o alumnado, nun futuro máis ou menos próximo, pasará a formar 

parte dunha empresa, promovéndoa, ou do traballo asalariado, polo que coñecer o 

funcionamento do mundo empresarial en todos os seus ámbitos, vaille facilitar a súa 

incorporación a vida laboral e serviralle para ser capaz de recoñecer todas as facetas do 

sistema en que se vai inserir .                    



OBXECTIVOS 

 
 Na materia de Economía da Empresa, os alumnos deberán desenrolar as 

capacidades enunciadas nos obxetivos xerais que se expresan a continuación: 

 

- Analizar as características máis relevantes dos distintos tipos de empresas, 

identificando súas funcións, interrelacións e organización. 

- Analizar o funcionamento global da empresa, así como as funcións específicas das 

súas áreas de actividad, tanto no que respecta as relacións internas como a seus 

condicionamentos e dependencias externas. 

- Coñecer os elementos máis importantes do sector da actividade, e analizar a partir 

deles, as principais estratexias das empresas. 

- Estudar as políticas de marketing de diferentes empresas en función dos mercados 

os que van dirixidos os seus productos.  

- Valorar a importancia que, para as empresas e a sociedade, ten a investigación, as 

innovaciós tecnolóxicas e a implantación xeralizada das novas tecnoloxías. 

-  Identificar as consecuencias, para as empresas e a sociedade, da globalización da 

economía e as posibles liñas de conducta a adoptar fronte este fenómeno. 

-  Interpretar os datos máis relevantes da información contida nas contas anuais dunha 

empresa e evaluar e identificar posibles desequilibrios económicos e financieros. 

-  Identificar as principias fontes de financiación da empresa, analizando as distintas 

opcións posibles. 

- Analizar as consecuencias que, para o medioambiente, a sociedade e as persoas, 

teñen as actividades de distintos tipos de empresas e as conductas e decisións dos 

seus directivos. 

- Comprender de forma clara e coherente e, no seu caso, valorar críticamente, 

informacions sobre feitos relevantes no eido empresarial. 

- Avaliar e comprender a importancia dos problemas da organización e distribución 

do traballo, en relación cos obxetivos empresariais. 

- Obter, seleccionar e interpretar a información de forma autónoma, adecuando o seu 

tratamento a resolución de problemas prácticos. 

- Transmitir mensaxes e información de forma estructurada e intelixible. 

- Valorar a importancia da seguranza e higiene no traballo e da prevención dos riscos 

laborais 

- Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación e máis outros medios, 

obter, seleccionar e comprender de maneira clara e coherente información sobre 

feitos relevantes do ámbito empresarial internacional, nacional e local e facer unha 

valoración crítica delas. 

- Amosar iniciativa, creatividade, autonomía persoal e participación activa no deseño, 

planificación e elaboración dun pequeño proxecto empresarial, utilizando para a súa 

elaboración medios informáticos. 

- Analizar a actividade económica das empresas, en especial as galegas, a partir das 

súas áreas de organización, relacións internas e a súa dependencia externa. Valorar a 

importancia que para a economía galega teñen as pequenas e medianas empresas, así 

como as cooperativas, como xeradoras de emprego, innovación e como motores do 

desenvolvemente económico e social. 



CONTRIBUCIÓN O PLAN  TIC 

 
 Como dixen antes, as tecnoloxías da información e comunicación , utilizaránse 

como ferramente do proceso ensino-aprendizaxe. Os alumnos acudirán cunha 

periodicidade semanal ( na segunda e terceira avaliación fundamentalmente) a aula de 

informática, e nela, desenvolveránse diversas actividades nas que o manexo das 

tecnologías da información será o eixo central. Utilizaráse Internet como ferramenta 

explicativa, búsqueda de información sobre distintos aspectos económicos, e mesmo  

como ferramenta de axuda na procura de información válida para a realización dos 

traballos correspondentes. Tamén a aula de vídeo será de moita utilidade na proxección 

de documentales, películas … nas que o alumno poida observar a importancia da 

Economía no mundo actual. 

 

CONTRIBUCIÓN Ó PROXECTO LECTOR 

 

 Nesta materia levaránse o longo do curso, unha serie de actividades nas que a 

lectura xoga un papel fundamental: Non só libros específicos nos que se trate a temática 

propia da asignatura, senón que propiciaremos a lectura semanal dun xornal na que os 

alumnos buscarán noticias relacionadas con distintas cuestións económicas. Dita lectura 

faráse o longo de todo o curso ; ademáis procederemos a lectura de revistas relacionadas 

co mundo da empresa ( Emprendedores), cunha periodicidade mensual.  

 

CONTRIBUCIÓN AO  PLAN  DE  CONVIVENCIA 

 

 Nesta materia, desenrolaránse o longo do curso diversos traballos e actividades 

relacionados coa Economía. O alumnado terá que elaborar traballos, expoñer na clase 

noticias económicas…, no que terán que traballar en equipo para a realización das 

distintas actividades. Polo tanto, traballaremos de forma especial o traballo en grupo 

entre o alumnado, potenciaremos as relacións de traballo entre eles, e faremoslle ver, 

como a unión, traballo en equipo, solidariedade, compañerismo….., son piares básicos 

na sociedade actual,  e polo tanto,  no mundo da empresa e da Economia, e moito máis 

para levar adiante ( e con éxito) un proxecto empresarial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



CONTIDOS 

 

 
  CONTIDOS COMÚNS 

 

- Recoñecemento da grande importancia do papel desempeñado polas 

empresas e polos empresarios no mundo actual. Aplicación a realidade 

galega. 

- Asimilación da situación de cambio permanente que obriga a un 

continuo proceso de adaptación, que exixe o dinamismo do marco en 

que desenvolven a súa actuación as empresas e que presenta especial 

relevancia na formación profesional dos recursos humanos. 

- Valoración da contradicción entre as repercusións positivas e negativas 

da actividade económico-empresarial, especialmente no medio, no 

mundo do traballo, no consumo e na calidade de vida. 

- Busca, selección, interpretación e comunicación da información 

procedente de diversas fontes, empreñando un vocabulario técnico e 

diferentes tipos de soportes ( tradicional e a través das tecnologías da 

información e da comuniación) 

 
 

 

 

Unidade  Didáctica  1.- A Empresa e o seu  contorno económico-social 

 

 

  

TEMA  1.    A  Empresa 

 
 1.1.- Concepto de Empresa 

 1.2.- Elementos da empresa 

 1.3.- Funcións e obxetivos da empresa 

 1.4.- Teorías sobre a Empresa. A empresa como sistema 

 

         

 TEMA  2.  Clases de empresas 

 
 2.1.- Clasificación das  empresas 

 2.2.- Forma xurídica das  empresas 

 2.3.- Clases de sociedades, según súa titularidade xurídica. 

 

 

  

  



 TEMA  3.  O  Empresario 
 

 

 3.1.- Concepto de Empresario 

 3.2.- A función de Dirección na Empresa. 

  

 

 TEMA  4.  O marco externo da empresa   

 
 3.1.- Marco Xeral da actuación da empresa: entorno xeral e específico 

 3.2.- A extratexia competitiva 

 3.3.- Criterios de localización dunha empresa 

 3.4.- A responsabilidade  social da empresa 

 

  

 TEMA  5. Normas que regulan a actividad da empresa 

 

  
5.1.- A regulación xurídica 

 5.2.- Relacións Laborais na empresa: 

  5.2.1.- Relación Individual de Traballo. Contrato de traballo 

  5.2.2.- O salario 

  5.2.3.- Tipos de contrato de traballo. 

  5.2.4.- A xornada de traballo 

  5.2.5.- Modificacións do contrato de traballo 

  5.2.6.- Suspensión e extinción do contrato 

5.2.7.-A representación sindical dos traballadores. Convenios 

           colectivos       

 5.3.- A Seguridade  Social 

 5.4.- A Fiscalidade na empresa: 

  5.4.1.- Os presupostos públicos 

  5.4.2.- Imposto sobre o valor engadido 

  5.4.3.- Imposto de Sociedades 

  5.4.4.- Imposto sobre a renda das persoas físicas 

 

   

 Unidade  Didáctica   2.-     O Subsistema Productivo 

 

 

 

TEMA 6 . A Producción 

 

 
 6.1.- Áreas funcionais da empresa 

 6.2.- A producción como proceso de creación de valor. 

 6.3.- A tecnoloxía 

 6.4.- A matriz tecnolóxica e a eficiencia                            

6.5.- A productividade 



 6.6.- Os procesos de producción  

 

 

TEMA 7.- A producción e os costes 

 

  
 7.1.- Os costes de producción: tipos de costes e relación entre producción 

e costes. 

   

 7.2.- Estructura do coste de producción. 

 7.3.- Análisis Coste-Beneficio. O Punto Morto 

 7.4.- Programación, avaliación e control de proxectos: Método Pert e 

Diagrama de Gantt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 8.- A Xestión  das  Existencias 

 

 
 8.1.- Os inventarios:  

  8.1.1.- Coste de inventarios. Tamaño dos almacéns 

  8.1.2.- Modelos de funcionamento dos inventarios 

  8.1.3.- Volumen óptimo de pedido. Método Wilson 

  

 8.2.- Sistemas de Valoración das existencias: Precio Medio, Fifo y Lifo 

 8.3.- Método ABC 

   

 

TEMA 9.- A dimensión empresarial 

 
 

9.1.- O tamaño das empresas. Criterios para establecer a dimensión              

empresarial : Pymes, ventaxas e inconvintes 

9.2.- Dimensión e ocupación productiva 

9.3.- Factores que inflúen na dimensión das empresas 

9.4.- Crecemiento empresarial: 

  9.4.1.- Fusión e absorción de empresas 

  9.4.2.- Holding 

  9.4.3.- As empresas multinacionais 

9.5.- A globalización 

 



Unidade  Didáctica   3 .-   O subsistema  Comercial 
 

 

 

 TEMA 10.-  A actividade  comercial  

 
  10.1.- O mercado: 

   10.1.1.- Clases de mercados 

   10.1.2.- Mercados industriais e de consumo 

   10.1.3.- Variables determinantes do mercado 

  10.2.- A orientación da empresa 

  10.3.- Mercadotecnia: 

   10.3.1.- Principios da mercadotecnia 

   10.3.2.- Actividades relacionadas coa mercadotecnia. 

  10.4.- A segmentación do mercado. Criterios 

  10.5.- A investigación de mercados: 

   10.5.1.- Obxetivos da investigación comercial 

   10.5.2.- Sistemas de obtención da información 

   10.5.3.- Técnicas de recollida dos datos primarios 

   10.5.4.- Fases da investigación comercial 

  10.6.- Marketing internacional 

 

 

 TEMA 11.-  O Marketing-mix 

 
  11.1.- Producto. Utilidades  dun producto: 

   11.1.1.- Líña e gama de productos 

   11.1.2.- A marca 

   11.1.3.- O envase 

   11.1.4.- Ciclo de vida dun producto 

   11.1.5.- Factores que influen nas vendas 

  11.2.- A distribución: 

   11.2.1.- Tipos de intermediarios comerciais 

   11.2.2.- Funcions de distribución 

   11.2.3.- Canais de distribución 

   11.2.4.- Tipos de distribución 

   11.2.5.- A franquicia. Just in time 

  11.3.- A promoción: 

   11.3.1.- Funcions e técnicas da promoción 

   11.3.2.- A publicidade . Campaña publicitaria 

   11.3.3.- A promoción das vendas. 

   11.3.4.- A venda persoal.  Relacións Públicas 

11.4.- O Precio. Variables das que depende o precio dos         

productos. 



Unidade  Didáctica  4 .-  Subsistema Financeiro 
 

 

  

 TEMA 12.-  As Contas Anuais 

   
12.1.- O patrimonio empresarial: elementos e masas patrimoniais. 

Ordenación e valoración dos elementos patrimoniais. 

12.2.- A ecuación fundamental do patrimonio: estabilidade ou 

inestabilidade  patrimonial. 

12.3.- A contabilidade : O P.X.C. e os Libros Contables 

12.4.- As contas anuais da empresa 

12.5.- O Balance Social 

  

  

 TEMA 13.- Análisis económico financeiro da empresa 

 

 
  13.1.- Análisis económico-financeiro 

  13.1.- Análisis de Balances 

  13.2.- Análisis Financeira: Ratios de equilibrio financeiro a curto 

e longo prazo. 

  13.3.- Análisis Económica: Rendibilidade e análisis da 

productividade. 

  13.4.- Período medio de maduración: 

   13.4.1.- Ciclo de explotación da empresa 

   13.4.2.- Período medio de maduración económico 

   13.4.3.- Período medio de maduración financeiro 

 

  

 TEMA 14.-  A financiación da empresa 

 
  14.1.- A necesidade de capital na empresa. 

  14.2.- Financiación a curto e longo prazo. 

  14.3.- As fontes de financiación: 

   14.3.1.- Financiación interna ou autofinanciación. 

Ventaxas e inconvintes. 

   14.3.2.- Financiación externa. 

  14.4.- O efecto apancamento. 

  14.5.- Mercado primario e secundario de valores : ampliacions de 

capital e empréstitos. 

 

  

  

 

 

 

  



TEMA 15.-  As inversions. Métodos de selección 

 

   
  15.1.- Concepto de inversión 

  15.2.- Métodos de selección de inversions: estáticos y dinámicos. 



Unidade  Didáctica   5 .-   Subsistema Organizativo 
 

 

 TEMA  16.-  A organización da empresa 

 

 
  16.1.- A estructura organizativa: 

   16.1.1.- Obxetivos da organización da empresa 

   16.1.2.- Diseño de estructuras de organización 

   16.1.3.- Tipos de estructuras organizativas 

  16.2.2.- A organización formal. O Organigrama : 

   16.2.1.- Departamentización 

   16.2.2.- Organigrama 

   162.3.- A comunicación interna na empresa. 

  16.3.-  Os grupos na empresa. A organización informal 

  16.4.- O departamento de recursos humans. 

 

 

   

 

 

         Unidade Didáctica 6.-  Proxecto Empresarial 
 

- Proceso de creación dunha empresa : a concreción da idea, constitución, 

Trámites legais e viabilidade elemental. 

-     O Plan de negocio: análise do sector, análise DAFO, os plans de mercadotecnia, de 

producción, de recursos humanos, de organización e o plan económico financeiro 

 



PROCEDEMENTOS 

   

 
- Clasificación de empresas, según seus rasgos diferenciais, identificando as 

características que a definen, e as  diferentes  aportacions sociais e económicas de 

cada un delas. 

- Analizar, nalgún caso concreto, as influencias de factores externos na actividade da 

empresa. 

- Analizar e valorar os factores positivos e negativos, tanto económicos como sociais, 

que inflúen no tamaño e no tipo de propiedade da empresa. 

- Identificar, nalgún caso concreto, das distintas teorías sobre o papel do empresario. 

- Identificar os diferentes elementos patrimoniais e a función que teñen , agrupandoos 

correctamente en masas patrimoniais. 

- Lectura e interpretación das contas anuais, utilizando o concepto de Balance e as 

ideas contables básicas. 

- Clasificación dos distintos tipos de intermediarios comerciais e representación das 

redes de distribución comercial.. 

- Recoñocemento das disversas técnicas de promoción dun producto, con especial 

atención a publicidade. 

- Interpretación da correspondencia entre as inversións e o seu orzamento, buscando 

posibeis desaxustes mediante ratios sinxelos. 

- Identificación das principais fontes de financiación da empresa, analizando e 

evaluando as distintas posibilidades que teñen as empresas de recurrir o mercado 

financeiro, a partires dun exemplo concreto.  

- Interpretación, a partires de exemplos reais coñecidos polos alumnos, das ventaxas e 

inconvintes  da división do traballo, relacionándoa coa necesidade de coordinación e 

o que supón isto en relación coa tecnoloxía da empresa. 

- Clasificación de modelos organizativos básicos, a partires de ejemplos concretos. 

- Observación e indagación nas institucións do entorno para describir súa estructura 

organizativa, estilo de dirección, canles de información e comunicación, etc…, 

detectando posibles disfuncións. 

- Planificación, utilizando diversas fontes de información, e a posterior execución 

dunha visita a unha empresa, elaborando seu organigrama e un informe razoado das 

observaciós efectuadas. 

- Recopilación de artigos que traten diversos aspectos da Empresa e empresarios 

destacados. 

- Preparación e realización de visitas a empresas cercanas. 

- Cumprimentar cuestionarios sobre motivación e avaliar os resultados. 

- Realización de exercicios  prácticos de carácter númerico sobre diferentes aspectos 

productivos ( umbral de rendibilidade, período de maduración …) 



ACTITUDES E  VALORES 

 

 
- Valoración da función social que desenrolan  as Empresas. 

- Toma de conciencia da contribución que fan as pequenas e medianas empresas o 

progreso económico e a creación de emprego. 

- Valoración da actuación da Empresa, analizando, non só os aspectos de 

competitividade e incremento da productividade, senón tamén da súa 

responsabilidade social e ética. 

- Analizar o posible conflicto entre unha forma de entender o éxito empresarial, 

medido exclusivamente a través dunha conta de resultados, e unha concepción que 

entende este éxito dende  un marco de valores máis amplo e que engade o impacto 

ambiental, as condición de traballo saludables, as correcións de inxustizas na 

distribución do valor engadido, garantías de calidade, promoción da investigación, 

etc….. 

- Espíritu crítico ante deteminadas formas de organización empresariais 

- Actitude crítica ante situacions de discriminación no traballo, nos diferentes niveis 

organizativos. 

- Orden e claridade  na elaboración de organigramas 

- Valorar a importancia dos análisis de viabilidade e da selección de determinadas 

inversións para a supervivencia da empresa. 

- Demostrar actitudes tales como : rigor nos  análisis, curiosidade  científica, respeito 

e colaboración cos compañeiros, espiritu de iniciativa…… 



METODOLOXÍA   DIDÁCTICA 

 

 
  Na explicación dos temas que compoñen o contido da asignatura, 

levaráse a cabo o través dunha estratexia expositiva, presentando os alumnos os 

contidos dos mesmos. No curso 2010/20011, utilizaremos o libro de texto “Economía 

da Empresa” da Editorial Baía Edicións. As explicacións acompañaránse de actividades 

e traballos complementarios e de aplicación, sempre apoiados con esquemas, corpos 

conceptuais, etc…, para facilitar a comprensión. 

  Tamén, intentaráse aplicar as denominadas estratexias de indagación, que 

enfrontan o alumno cos problemas e cuestións nos que debe aplicar de manera reflexiva, 

os conceptos, procedimentos e actitudes, coa finalidade de favorecer a súa comprensión. 

Aplicaránse a temas relacionados co marco externo da empresa, coa organización da 

mesma, etc… Por isto, efectuaránse: 

- Visitas a empresas:  con estas visitas obsérvase e contrástase a realidade concreta da 

empresa .  

- Uso da prensa común e especializada. Analizaremos artigos breves e de fácil lectura 

que estén relacionados cos temas tratados, para poder establecer unha conexión coa 

realidade.Esto axudará a coñecer o léxico específico do mundo empresarial. 

-  Vídeos e medios de comunicación : ainda que os vídeos  que tratan de maneira 

especifica a realidade empresarial son escasos, podremos ver algunha película 

comercial na que se aborde a organización de empresas, toma de decisións, 

publicidade etc….. 

- Utilización de Internet como ferramenta para conseguir datos estadísticos sobre 

empresas, información xenérica, etc… 
 

 

 

 

CONTIDOS   MÍNIMOS EXIXIBLES 

 
 

 

 

Unidade  Didáctica  1.- A Empresa e o seu  contorno económico-social 

 

 

  

TEMA  1.    A  Empresa 

 
 1.1.- Concepto de Empresa 

 1.2.- Elementos da empresa 

 1.3.- Funcións e obxetivos da empresa 

  

         

 TEMA  2.  Clases de empresas 

 



 2.1.- Clasificación das  empresas 

 2.2.- Forma xurídica das  empresas 

 2.3.- Clases de sociedades, según súa titularidade xurídica. 

 

  

  

 TEMA  3.  O  Empresario 
 

 

 3.1.- Concepto de Empresario 

 3.2.- A función de Dirección na Empresa. 

  

 

 TEMA  4.  O marco externo da empresa   

 
 4.1.- Marco Xeral da actuación da empresa: entorno xeral e específico 

 4.2.- A extratexia competitiva 

 4.3.- Criterios de localización dunha empresa 

   

 TEMA  5. Normas que regulan a actividad da empresa 

  
5.1.- A regulación xurídica 

 5.2.- Relacións Laborais na empresa: 

  5.2.1.-. Contrato de traballo 

  5.2.2.- O salario 

  5.2.3.- Tipos de contrato de traballo. 

  5.2.4.- Modificacións do contrato de traballo 

  5.2.5.- Suspensión e extinción do contrato 

 5.3.- A Seguridade  Social 

 5.4.- A Fiscalidade na empresa: 

  5.4.1.- Imposto sobre o valor engadido 

  5.4.2.- Imposto de Sociedades 

  5.4.3.- Imposto sobre a renda das persoas físicas 

 

   

 Unidade  Didáctica   2.-     O Subsistema Productivo 

 

 

 

TEMA 6 . A Producción 
 

 6.1.- A producción como proceso de creación de valor. 

 6.2.- A tecnoloxía 

 6.3.- A matriz tecnolóxica e a eficiencia                            

6.4.- A productividade 

  

TEMA 7.- A producción e os costes 

 



  
 7.1.- Os costes de producción: tipos de costes e relación entre producción 

e costes. 

   

 7.2.- Estructura do coste de producción. 

 7.3.- Análisis Coste-Beneficio. O Punto Morto 

  

 

 

TEMA 8.- A Xestión  das  Existencias 

 

 
 8.1.- Os inventarios:  

  8.1.1.- Coste de inventarios. Tamaño dos almacéns 

  8.1.2.- Volumen óptimo de pedido. Método Wilson 

  

 8.2.- Sistemas de Valoración das existencias: Precio Medio, Fifo y Lifo 

  

   

 

TEMA 9.- A dimensión empresarial 

 
 

9.1.- O tamaño das empresas. Criterios para establecer a dimensión              

empresarial : Pymes, ventaxas e inconvintes 

9.2- Factores que inflúen na dimensión das empresas 

9.3.- Crecemiento empresarial: 

  9.3.1.- Fusión e absorción de empresas 

  9.3.2.- Holding 

   



Unidade  Didáctica   3 .-   O subsistema  Comercial 
 

 

 

 TEMA 10.-  A actividade  comercial  

 
  10.1.- O mercado: 

   10.1.1.- Clases de mercados 

   10.1.2.- Variables determinantes do mercado 

  

  10.2.- Mercadotecnia: 

   10.2.1.- Principios da mercadotecnia 

   10.2.2.- Actividades relacionadas coa mercadotecnia. 

  10.3.- A segmentación do mercado. Criterios 

  10.4.- A investigación de mercados: 

   10.4.1.- Obxetivos da investigación comercial 

   10.4.2.- Sistemas de obtención da información 

   10.4.3.- Fases da investigación comercial 

   

 

 

 TEMA 11.-  O Marketing-mix 

 
  11.1.- Producto. Utilidades  dun producto: 

   11.1.1.- Líña e gama de productos 

   11.1.2.- A marca 

   11.1.3.- O envase 

   11.1.4.- Ciclo de vida dun producto 

    

  11.2.- A distribución: 

   11.2.1.- Tipos de intermediarios comerciais 

   11.2.2.- Funcions de distribución 

   11.2.3.- Canais de distribución 

   11.2.4.- A franquicia. Just in time 

  11.3.- A promoción: 

   11.3.1.- Funcions e técnicas da promoción 

   11.3.2.- A publicidade . Campaña publicitaria 

   11.3.3.- A promoción das vendas. 

   11.3.4.- A venda persoal.  Relacións Públicas 

11.4.- O Precio. Variables das que depende o precio dos         

productos. 



Unidade  Didáctica  4 .-  Subsistema Financeiro 
 

 

  

 TEMA 12.-  As Contas Anuais 

   
12.1.- O patrimonio empresarial: elementos e masas patrimoniais. 

Ordenación e valoración dos elementos patrimoniais. 

12.2.- A ecuación fundamental do patrimonio: estabilidade ou 

inestabilidade  patrimonial. 

12.3.- A contabilidade : O P.X.C. e os Libros Contables 

12.4.- As contas anuais da empresa 

  

  

 TEMA 13.- Análisis económico financeiro da empresa 

 

 
  13.1.- Análisis económico-financeiro 

  13.2.- Análisis de Balances 

  13.3.- Análisis Financeira: Ratios de equilibrio financeiro a curto 

e longo prazo. 

  13.4.- Análisis Económica: Rendibilidade e análisis da 

productividade. 

  13.5- Período medio de maduración: 

   13.4.2.- Período medio de maduración económico 

   13.4.3.- Período medio de maduración financeiro 

 

  

 TEMA 14.-  A financiación da empresa 

 
  14.1.- A necesidade de capital na empresa. 

  14.2.- Financiación a curto e longo prazo. 

  14.3.- As fontes de financiación: 

   14.3.1.- Financiación interna ou autofinanciación. 

Ventaxas e inconvintes. 

   14.3.2.- Financiación externa. 

  14.4.- O efecto apancamento. 

   

  

  

 

 

 

 TEMA 15.-  As inversions. Métodos de selección 

 

   
  15.1.- Concepto de inversión 

  15.2.- Métodos de selección de inversions: estáticos y dinámicos. 



Unidade  Didáctica   5 .-   Subsistema Organizativo 
 

 

 TEMA  16.-  A organización da empresa 

 

 
  16.1.- A estructura organizativa: 

   16.1.1.- Obxetivos da organización da empresa 

   16.1.2.- Tipos de estructuras organizativas 

  16.2.- A organización formal. O Organigrama : 

   16.2.1.- Departamentización 

   16.2.2.- Organigrama 

    

  16.3.-  Os grupos na empresa. A organización informal 
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TEMPORALIZACIÓN 

 

   
  O longo do curso, efectuaránse tres avaliacións. O reparto dos temas , 

será o seguinte: 

- Na 1ª evaluación, abordaráse o estudo da unidade didáctica 1, que comprende os 

cinco primeiros temas. Estos temas serán obxeto do primeiro examen, que levaráse a 

cabo a mediados do mes de Novembro. Nesta 1ª avaliación, tamén veremos os 

temas 5 e 6 da unidade didáctica 2, ainda que non serán obxeto de examen nesta 

avaliación.os temas 5 y 6 de la unidad didáctica 2, aunque no serán objeto de 

examen en está evaluación. 

- Naa 2ª avaliación, a materia que será obxeto de examen, dividiráse en dúas partes: 

unha primeira parte, constará dos catro temas da unidade didáctica 2, e a segunda 

parte de dous temas da unidade didáctica 3 e os un tema da unidade didáctica cinco. 

Efectuaráse un primeiro examen a finais do mes de Xaneiro e outro a principios do 

mes de Marzo. 

- Na terceira avaliación, se estudiarán os temas  correpondentes a  Unidade Didáctica 

cuarta e a sexta. 

 Como característica xeral, o longo do curso, o sistema de evaluación será 

continuo: en cada examen preguntaránse cuestións propias de cada avaliación e das 

avaliacións anteriores. 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

 Básicamente, a hora de avaliar o alumnado, utilizaránse os seguintes 

instrumentos de avaliación: 

- Participación na aula: a participación activa do alumno no aula, valoraráse 

positivamente, e a pasividade ou falta de actitude, negativamente 

- Exercicios téoricos ( exames) 

- Exercicios Prácticos, correxidos no aula 

- Relacións cos compañeiros, potenciando como positivo o traballo en equipo, a 

solidaridade entre eles, e negativamente o contrario 

 

 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

   

 Os procedementos  de avaliación xirarán en torno a observación diaria do 

alumno, o seu traballo, a súa participación, actitude, cumprimento dos traballos e dos 

prazos previstos, respeto hacia todos os membros da comunidade educativa..... Ademáis 

, nesta materia, en cada trimestre faremos: 

1) Exposición teórica dos contidos desenrolados na presente programación, que 

serán obxeto dos examenes correspondentes. 

2) Corrección dos distintos exercicios prácticos 



3) Cando asistamos a charlas ou conferencias, o alumnado deberá entregar o 

profesor, un resumen da mesma, para comprobar o grao de atención e 

seguimento que o alumno fixo da mesma. 

4) Utilizaremos as novas tecnoloxías para estudar e analizar os distintas variables 

económicas: Productividade, análise custo-beneficio, rendibilidade 

 
 

 

CRITERIOS DE  AVALIACION.   
 

 

  A avaliación será formativa, aplicándose durante o proceso de 

aprendizaje e levándose a cabo o traveso da observación sistemática dos alumnos. 

Efectuaránse tres avaliacións o longo do curso, xa comentadas no punto anterior, e unha 

avaliación final. O sistema de avaliación será continuo e os criterior básicos serán: 

- Que o alumno coñeza e interprete as distintas funcións da empresa e as súas 

interrelacións valorando súa contribución, según o tipo de empresa. 

- Que sepa o alumno clasificar os diferentes tipos de empresas, sinalando os seus 

rasgos diferenciais, e analizando as vantaxes e inconvintes da mayor ou menor 

dimensión da empresa e de seu carácter público e privado. 

- Caracterizar as áreas de actividade da empresa, sinalando súas relacións, 

interdependencias e o seu distinto peso e importancia, segundo o tipo de empresa. 

- Describir dunha forma sinxela o funcionamento das empresas. Representar o ciclo 

completo de funcionamento dunha empresa. 

- Identificar os factores externos que inflúen na empresa  ( poderes públicos, 

coxuntura económica, evolución tecnolóxica, organizacións empresariais, 

sindicatos…) sinalando exemplos representativos e as circunstancias que ilustren 

esta incidencia 
- Identificar as principais características do sector  no que a empresa desenrola a súa 

actividade, e explicar, a partires delas, as distintas estrategias e decisións adoptadas. 

- Analizar as principias características do mercado, e explicar a partires delas, as 

posibeis políticas de marketing a adoptar. 

- Explicar a organización adoptada pola empresa e súas posibeis modificacións, en 

función do entorno no que desenrola súa activdade e das innovación tecnológicas. 
- Describir a estructura organizativa da empresa, así como os estilos de dirección, 

canles de comunicación e información, grao de participación na toma de decisións, 

organización formal e informal que se poida dar. 

- Identificar os elementos patrimoniais, sendo capaz de agrupalos nas súas masas 

respectivas, interpretando o sentido económico e financiero de cada un dos seus 

apartados, detectando posibles desequilibrios. 

- Valorar os elementos patrimoniais o traveso dos sistemas máis comúns, como poden 

ser: lifo, fifo, precio medio. Identificación e cálculo dos costes máis elementais que 

teñen lugar na empresa, así como a súa representación gráfica. 
- Diferenciar as posibeis fontes de financiación nun suposto sinxelo, e razoar a 

elección máis axeitada. 

- Valorar  distintos proxectos de inversión sinxelos e xustificar razoadamente a 

selección da alternativa máis ventaxosa.. 



- Identificar os datos máis relevantes do Balace e da Conta de Perdas e Ganancias 

dunha empresa, explicar o significado e avaliar a situación a partires da información 

obtida. 
- Analizar un feito o unha información do ámbito empresarial. Presentar información 

de maneira organizada e intelixible, incorporando opinións e xuicios propios, con 

referencias a exjemplos e datos apropiados. 

- Deseñar e planificar e valorar un proxecto empresarial simple, con actitude 

emprendedora e creatividade, avaliando a súa viabilidade. Con este criterio 

preténdese valorar se o alumnado é capaz de aplicar con creatividades os contidos 

da materia a un sinxelo proxecto empresarial, froito da xeración e maduración dunha 

idea de negocio por parte do alumnado, valorando as súas dificultades, debilidades e 

oportunidades. Valorarase igualmente a disposición para o traballo en equipo, a 

creatividade e a planificación e organización 
  Ademáis de todo isto, tamén se terá en conta: 

a) A participación do alumno no desenrolo das sesións e súas intervencións na aula. 

b) A calidade dos traballos dos alumnos. 

c) En xeral, a actitude e predisposición manifestada no aula, hacia a asignatura, 

compañeiros, etc… 

 

 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

             

                           As notas obtidas nos exames, serán a fonte principal das cualificacións 

( 90% da cualificación total), sendo o explicado nos apartados anteriores (a-b-c) o 

complemento para a obtención da nota final. 

 Para a superación da materia, será imprescindible acadar unha puntuación 

mínima de cinco puntos ( sobre dez). O departamento de Economía establece que o 

alumno debe facer o esforzo necesario para a superación da materia, tendo en conta as 

especiales características deste 2º curso de bacharelato (último curso de bacharelato).No 

caso de que o alumno na convocatoria de Maio ou na de Setembro, suspenda 

únicamente esta Materia, “ Economía da Empresa”, poderáse discutir na xunta 

avaliadora a pertinencia de que o alumno supere a materia, SEMPRE E CANDO, se 

alcance unha nota mínima de tres puntos. En calquera outro caso, aplicaráse o criterio 

de cualificación xeral recollido anteriormente.           



MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

 
  Para o desenrolo das clases, utilizaránse os seguintes recursos: 

- A guía básica do alumno, será o libro " Economía e organización de empresas", da  

Editorial Baía Edicións. 

- Periódicos, revistas e calquera publicación que teña que ver cos temas tratados. 

- Utilización de Internet, como fonte de acceso a información económica. 

- Vídeos 

- Visitas a empresas 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS I EXTRAEXCOLARES 

 

- Visita a algunha empresa da localidade ( Celulosas) e a algunha outra empresa 

situada fora do noso municipio, que pola sua importancia, supoña un especial 

interese para os alumnos ( Citroën en Vigo y Zara en Arteixo) 

- Conferencia impartida por un empresario ( emprendedor), no que lle explique os 

alumnos  a súa experiencia relativa a creación da empresa, as dificultades que se 

atopou, como xurdiu a idea etc….. 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A  DIVERSIDADE 
 

 Os intereses dos  alumnos, súa motivación, e incluso súas aptitudes, 

diferencianse progresivamente o longo desta etapa. Cada alumno posee unha serie de 

peculiaridades que o diferencia do resto dos compañeiros, e por tanto, non todos eles 

van a aprender o mesmo ritmo ou van a ter as mesmas capacidades e intereses. A 

educación debe permitir e facilitar desenrolos educativos distintos, que se correspondan 

con esos intereses e aptitudes. O obxectivo último é conseguir que o alumno alcance o 

obxectivos xerais da etapa e lle permita obter o título de Bacharelato. 

Entre as medidas propostas, contémplanse as adaptacións do currículo, os 

agrupamentos flexibles ( si é posible), os dedoblamentos de grupos, establecemento de 

programas de reforzo e outros programas de tratamento personalizado para o alumno 

con necesidad específica de apoyo educativo. Todas as medidas que se poideran 

adoptar, faráse en colaboración do Departamento de Orientación do Centro. 
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA  DE REFORZO PARA ALUMNOS QUE TEÑAN 

PENDENTE A ASIGNATURA DE 1º CURSO DE ECONOMIA 
 

 

  O inicio do curso, o profesor establecerá un programa para a 

recuperación da asignatura de 1ª Curso, de aqueles alumnos matriculados en 2ª Curso e 



que teñan a materia de 1ª de Bacharelato ( Economía) pendente. O programa farase de 

acordo cos alumnos implicados, e constará de : 

 

- Estableceremos unha hora de consulta semanal para os mencionados alumnos, co fin 

de aclarar, resolver ou explicar aquelas cuestións sobre as que os alumnos teñan 

necesidade de consultar. A mencionada hora estableceráse na hora de titoría que o 

profesor ten no seu horario, ou en calquer outro momento na que os alumnos 

poidan, a fin de compatibilizar as súas clases de 2ª curso coa resolución das 

mencionadas dúbidas, que pode ser no recreo…. 

- Estableceremos o inicio de curso, un calendario de exames, a celebrar o longo do 

curso. Faremos un examen por avaliación ( en total 3 exames), e logo un último 

examen final no mes de Maio, para aqueles alumnos que non recuperaron a materia 

o longo do curso. As datas dos exames estableceranse conjuntamente entre profesor 

e alumnado afectado, excepto o examen final, que será establecido pola Xefatura de 

Estudos. 

   AVALIACIÓN DA PROPIA PROGRAMACIÓN E DA PRACTICA DOCENTE   

 

Ó longo do curso faráse un seguimento da programación feita ó inicio do curso.  

Trimestralmente faráse unha análise dos temas impartidos na aula con respecto ó 

programado ó inicio do durso, establecendo as correccións necesaria, de ser o caso. 

A avaliación da práctica docente plantéxase en dous eidos: 

o Analizando de forma persoal e con sentido crítico a marcha do curso, os 

resultados académicos …, comprobando se o alumnado entende e asimila os conceptos 

estudados  

o Someténdose á opinión do alumnado, a través de enquisas que de forma 

puntual pode facerse o fin de cada trimestre ou ben a fin de curso, para valorar a opinión 

do alumnado. Os alumnos dun Ciclo Superior xa alcanzaron un grado de madurez ( 

supónse) que lles permite emitir xuízos , e polo tanto, coas cautelas oportunas, pódese 

ter en conta a valoración que fan da práctica docente 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 Toda persoa vese na obriga de enfrontar unha gran diversidade de situacións de 

carácter económico, xa que debe tomar multitude de decisións como consumidora, 

traballadora, empresaria ou aforradora, e moitas destas decisións teñen unha gran 

trascendencia para a súa vida persoal e familiar. 

 Xunto a esta dimensión persoal, os problemas económicos tamén teñen unha 

clara dimensión social. A inflación, o paro, o déficit público, a globalización, son temas 

de debate na sociedade actual e obxecto de diversas propostas por parte dos diferentes 

grupos sociais e políticos. Para poder valorar de forma razoada estas propostas e tomar 

postura ante elas, cómpre dispoñer dunha formación económica básica. 

 Ademáis destas motivacións persoais e sociais, existen razóns de tipo 

propedéutico que justifican a presenza dos estudos de economía no bacharelato: A 

formación económica básica do alumnado intégrase na área das ciencias sociais da 

educación secundaria obligatoria como unha parte das aprendizaxes que se teñen que 

adquirir en relación co medio social. O bacharelato exixe o profundamente nesa 

formación, o que supón unha aproximación cada vez máis analítica e especializada que, 

sen perder a perspectiva global, permita a construcción de coñecementos máis precisos 

e axustados. Por outra parte, trátase dunha disciplina que se presta especialmente a un 

enfoque multidisciplinar, pois precisa doutras ciencias. 

 Considerando a economía como unha das múltiples facetas para a análise e 

interpretación da realidade, os contidos desta materia buscan a consecución de dous 

obxectivos básicos: fornecer unha visión global do funcionamento do sistema 

económico e iniciar o alumnado nas peculiaridades do razoamento económico. 

 Para poder alcanzar estes obxectivos é fundamental que o alumnado dispoña dun 

marco conceptual para interpretar a realidade, así como de ferramentas básicas que lle 

permitan a utilización dunha certa capacidade de razoamento económico. 

 Por último, os problemas económicos teñen unha importante dimensión social, e 

suscitan diferentes puntos de vista, con distintas bases políticas, éticas e filosóficas. A 

economía desempeña un papel central na configuración de valores e actitudes, e axuda 

as persoas a construir o seu propio criterio e a ser capaces de enfrontar, con 

coñecemento e responsabilidade, os problemas económicos e sociais da vida adulta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

OBXECTIVOS   XERAIS 

 

 Na materia de Economia de 1ª de Bacharelato, os alumnos deberán desenrolar as 

capacidades enunciadas nos obxetivos xerais que se expresan a continuación: 

 

a) Coñecer e empregar os conceptos económicos básicos con precisión, a fin de 

elaborar xuizos e opinións con criterios persoais acerca dos problemas económicos 

da actualidade, comunicar opinións e ser capaces de contrastar, valorar e integrar 

puntos de vista diversos sobre cuestións polémicas. 

b) Establecer relacions entre feitos económicos significativos e o contexto social, 

político e cultural no que se producen, aplicando o análisis económico os problemas 

e situacións cotidianas. 

c) Coñecer e comprender as liñas características da situación e perspectivas da 

economía española e galega, realizando unha analise das ventaxas e inconvintes da 

súa integración no contexto económico internacional. 

d) Alcanzar unha visión global do funcionamento económico a nivel mundial, 

manifestando interés e curiosidade polos grandes problemas económicos actuais: o 

subdesenrolo, as desigualdades  norte-sur, os problemas demográficos, os problemas 

de sobreexplotación de recursos naturais e a complexa relación entre crecemento e 

equilibrio ecolóxico. 

e) Identificar e realizar un xuizo persoal dos valores e mecanismos que caracterizan o 

sistema de economía de mercado mediante o análise comparativo con outros 

sistemas, ponderando os aspectos positivos e negativos das economías capitalistas e 

os mecanismos correctores. 

f) Empregar os coñecementos adquiridos para formar un xuizo propio sobre as 

mensaxes, os debates e as informacións sobre os problemas económicos e sociais de 

actualidade, interpretando o seu significado e analizando as medidas de política 

económica propostas. 

g) Valorar ponderadamente as consecuencias persoais e sociais que os mecanismos 

económicos impoñen as persoas e as sociedades. 

h) Manter unha actitude crítica ante as consecuencias da publicidade, as técnicas 

abusivas de consumo e os seus efectos sobre a calidade de vida. 

i) Abordar de forma autónoma problemas económicos do seu contorno, sendo capaces 

de trazar unha investigación de carácter económico-social, empregando os 

procedimentos propios das ciencias sociais e manexando diversas fontes de 

información. 

j) Interpretar as mensaxes, datos e informacións que aparecen nos medios de 

comunicación, sobre desajustes económicos actuais e contrastar as medidas 

correctoras de política económica que se proponen.  

 

 

 

 

 

 



CONTRIBUCIÓN O PLAN  TIC 

 
 Como dixen antes, as tecnoloxías da información e comunicación , utilizaránse 

como ferramente do proceso ensino-aprendizaxe. Os alumnos acudirán cunha 

periodicidade semanal ( na segunda e terceira avaliación fundamentalmente) a aula de 

informática, e nela, desenvolveránse diversas actividades nas que o manexo das 

tecnologías da información será o eixo central. Utilizaráse Internet como ferramenta 

explicativa, búsqueda de información sobre distintos aspectos económicos, e mesmo  

como ferramenta de axuda na procura de información válida para a realización dos 

traballos correspondentes. Tamén a aula de vídeo será de moita utilidade na proxección 

de documentales, películas … nas que o alumno poida observar a importancia da 

Economía no mundo actual. 

 

CONTRIBUCIÓN Ó PROXECTO LECTOR 

 

 Nesta materia levaránse o longo do curso, unha serie de actividades nas que a 

lectura xoga un papel fundamental: Non só libros específicos nos que se trate a temática 

propia da asignatura, senón que propiciaremos a lectura semanal dun xornal na que os 

alumnos buscarán noticias relacionadas con distintas cuestións económicas. Dita lectura 

faráse o longo de todo o curso ; ademáis procederemos a lectura de revistas relacionadas 

co mundo da empresa ( Emprendedores), cunha periodicidade mensual.  

 

CONTRIBUCIÓN AO  PLAN  DE  CONVIVENCIA 

 

 Nesta materia, desenrolaránse o longo do curso diversos traballos e actividades 

relacionados coa Economía. O alumnado terá que elaborar traballos, expoñer na clase 

noticias económicas…, no que terán que traballar en equipo para a realización das 

distintas actividades. Polo tanto, traballaremos de forma especial o traballo en grupo 

entre o alumnado, potenciaremos as relacións de traballo entre eles, e faremoslle ver, 

como a unión, traballo en equipo, solidariedade, compañerismo….., son piares básicos 

na sociedade actual,  e polo tanto,  no mundo da empresa e da Economia, e moito máis 

para levar adiante ( e con éxito) un proxecto empresarial.  

 



CONTIDOS   

 

 

 

 

 CONTIDOS COMUNS  

 

 

 

- Utilización de diferentes fontes de información económica, aplicando as 

tecnologías da información e da comunicación, e interpretación delas 

mediante unha lectura razoada e crítica como base para a análise da 

realidade, especialmente da galega. 

- Análise e interpretación de casos e situacións económicas, tomando como 

punto de referencia o contorno máis próximo, identificando os elementos de 

cada caso, recoñécendo os conceptos e principios económicos que se 

recollen e aplicando as ferramentas de tipo conceptual ou analítico con que 

conta a economía para propoñer posibles decisións que se deben adoptar. 

- Aplicación do relativismo á análise económica da realidade, sendo 

conscientes das peculiaridades e limitacións dos métodos de análise en 

economía, e mantendo unha actitude crítica razoada ante as diferentes 

opcións de política económica. 

- Coñecemento e valoración dos efectos do actual modelo de crecemento 

económico sobre a conservación do medio e a calidade de vida, facendo 

especial atención á realidade galega. 

- Debate sobre cuestións económicas de actualidade, fundamentando as 

opinións e respectando as doutras persoas. 

 

 

 

 

 

 

 

Unidade   1.-  A razón de ser da Economía                                           

 

 

1.1.- ¿ Qué é  a Economía? A Economía como Ciencia Social 

1.2.- O problema da escasez: as necesidades e os bens. 

1.3.- O conflito entre recursos escasos e necesidades ilimitadas. 

1.4.- Actividades Económicas 

1.5.- Os Axentes Económicos. Os Factores de producción. 

 

Unidade    2.- A Organización Económica 

 

2.1.- Os sistemas económicos 

2.2.- Sistema de economía de mercado 

2.3.- Sistema de planificación Central 

2.4.- Sistema de economía mixta 

 



Unidade   3.-   Os  decisores da economía 

 

3.1.- Os axentes económicos: consumidores, empresas e sector público. 

3.2.- Fluxo circular da renda. 

3.3.- Especialización e intercambio 

 

Contidos Procedimentais 

 

- Identificación das actividades productivas e dos procesos de traballo. 

- Análisis e clasificación das necesidades e o seu grao de satisfacción, segundo o nivel 

de desenvolvemento, asi como dos diferentes sistemas económicos. 

- Deducción de tasas de actividade, ocupación e paro, construindo gráficos sobre a 

súa evolución e a situación actual por sexos, empregando diversas fontes de 

documentación. 

- Identificación das razóns da división do traballo. 

- Identificación das diferencias nas relacións de propiedade, producción, distribución 

e consumo nos sistemas capitalistas e de planificación central. 

- Análise da evolución recente dos sistemas económicos mediante a utilización de 

diversas fontes de documentación. 

 

Contidos Actitudinais  

 

- Curiosidade intelectual pola metodoloxía das ciencias sociais e pola aplicación das 

distintas técnicas propìas da rama. 

- Toma de conciencia da importancia da linguaxe económica na sociedade. 

- Valoración da acción humana sobre o medio, recoñecendo os recursos naturais 

como un elemento de producción. 

- Valoración dos aspectos positivos e negativos dos diferentes sistemas económicos. 

- Sensibilidade  ante la situación das desigualdades económicas no contexto mundial. 

- Actitudes sociais e éticas positivas respeito dos problemas tratados na materia de 

Economía. 

 

 

Unidade   4.- Producción e distribución 

 

 

4.1.- A empresa e a  producción. Custos de producción 

4.2.- A distribución. 

4.3.- Clases de empresas. Compoñentes da empresa. 

 

Unidade 5.- O funcionamento do mercado 

 

5.1.- O mercado e o diñeiro. 

5.2.- A demanda e a oferta. 

5.3.- Equilibrio de mercado 

5.4.- Cambios nas condicións do mercado. 

5.5.- A elasticidade da demanda 

 

Unidade 6.- Tipos de mercado 

 



6.1.- O mercado e a competencia. 

6.2.- Competencia perfecta, monopolio e oligopolio 

6.3.- Competencia monopolística 

 

Unidade 7.- O mercado dos factores de producción. 

 

7.1.- As rendas. 

7.2.- Políticas de emprego. 

 

Unidade 8.- Os fallos do mercado. O Estado do Benestar 

 

8.1.- Os fallos do mercado 

8.2.- O Estado do Benestar. 

 

 

 

Contidos Procedimentais 

 

- Identificar os distintos instrumentos da coordinación da producción. 

- Apreciación da diferencia entre modelos teóricos do mercado e a realidade, 

valorando os supostos de competencia perfecta. 

- Lectura e interpretación dos datos sectoriais da Economía Galega, e comparación 

con datos doutras economías, identificando as diferencias estructurais e o seu 

significado económico. 

- Análise da importancia relativa dos sectores económicos e a sua relación co proceso 

de crecemento económico. 

- Análise de cuadros estadísticos e gráficas nos que se mostren a población activa 

sectorial, así como o paro nun contexto local, galego e español, comparandoo coas 

tendencias mundiais. 

 

 

Contidos Actitudinais 

 

- Valoración da importancia da distribución sectorial do traballo como manifestación 

da estructura económica da sociedade. 

- Interese polo desenrolo dunha opinión razoada sobre o mercado como método 

asignador de recursos. 

 

 

 

Unidade   9.-  Os indicadores económicos. 

 

9.1.- A perspectiva macroeconómica 

9.2.- A producción: O PIB, el PNB, RN, RND 

9.3.- A inflación 

 

Unidade 10.- As forzas internas do mercado 

 

10.1.- A economía no seu conxunto. 

10.2.- O consumo, a inversión empresarial  e o aforro 



 

 

 

 

Contidos procedimentais 

 

- Calcular as distintas magnitudes económicas, partindo dos datos obtidos na 

realidade galega e española. 

- Identificación e análise dos indicadores económicos básicos en diversos países do 

mundo, comparandoos coa situación de Galicia. 

- Análise dos datos macroeconómicos a través de gráficas e identificación dos 

conceptos e magnitudes, diferenciando unhas de outros. 

- Comentarios de textos periodísticos que fagan análise de situacións, en especial 

sobre a riqueza e pobreza de países. 

- Interpretación da evolución do PIB, identificando as relacións entre as diferentes 

magnitudes, o crecemento económico e as situacións de crise. 

- Análise da distribución da renda espacial, persoal…, utilizando os datos pertinentes. 

- Análise comparativa e crítica das informacións dos medios de comunicación social, 

sobre os feitos económicos, diferenciando datos, opinións e prediccións. 

 

 

Contidos Actitudinais 

 

- Valoración da importancia da distribución da renda dun país, como índice de 

benestar e de equidade, e desenvolver unha actitude crítica ante a súa distribución 

desequilibrada. 

- Interese pola participación e o debate. 

- Interese por valorar o papel de Galicia no contexto español e comunitario. 

- Actitude positiva ante o coñecemento do Producto Nacional dun país como 

expresión da súa capacidade productiva e xeradora de riqueza. 

- Interese polo medio ambiente como elemento de calidade de vida que debe ser 

considerado nas contas nacionais. 

 

 

Unidade 11 .- As políticas económicas. A política fiscal- monetaria 

 

11.1.- As políticas económicas 

11.2.- A política fiscal 

11.3.- Os presupostos Xerais do Estado 

11.4.- Política Monetaria 

 

 

Contidos Procedimentais  

 

- Clasificación dos distintos tipos de gastos e ingresos públicos. 

- Manexo de información sobre impostos directos e indirectos 

- Comparación entre intervencionismo e non intervencionismo mediante  a análise de 

casos concretos. 

- Identificación de medidas de redistribución  da renda. 

- Recoñecer, en ejemplos concretos, as funcións e os fins do Estado. 



- Identificar os instrumentos de política económica. 

- Buscar, en diferentes fontes de información, actuacións do Estado na vida 

económica, que poidan ser controvertidas, para o seu análise e discusión. 

- Interpretación da evolución do gasto público e a súa relación coa evolución 

económica xeral. 

- Planificación e  realización dun debate no que se aporten opinións razoadas e 

fundamentadas sobre a actuación do Estado ante problemas de actualidade como: o 

paro, importos, gasto público, etc… 

 

Contidos Actitudinais   

 

- Valoración da intervención do Estado como unha acción de redistribución da renda 

entre todos os cidadáns. 

- Valoración dos impostos progresivos e outros instrumentos redistributivos como 

elementos de equidade e solidariedade. 

- Actitude positiva das funcións do Estado no mundo económico. 

 

 

Unidade 12 .- O diñeiro e os bancos. 

 

12.1.- Concepto do diñeiro. 

12.2.- Os bancos e a creación de diñeiro bancario. 

 

Unidade 13.- O mercado financiero español. A Bolsa 

 

13.1.- O sistema financeiro 

13.2.- Os intermediarios financieros bancarios e non bancarios. 

13.3.- A bolsa de Valores 

13.4.- Financiación das empresas. 

 

 

 

 

Contidos Procedimentais 

 

- Identificación dos cambios no valor do diñeiro, asi como os indicadores empregados 

para medilos. 

- Utilización dos datos de distintas fontes e construcción de gráficos para o análise 

das variacións do IPC. 

- Análise do funcionamento do sistema financiero, diferenciando as entidades 

públicas e privadas. . 

- Análise da prensa económica nos aspectos referentes a política monetaria e o 

mercado da Bolsa.. 

- Recoñocemento do proceso de creación do diñeiro. 

- Identificación das repercusións económicas e sociais da inflación. 

- Identificación de medidas de política monetaria. 

- Preparación e presentación de breves exposicións sobre problemas económicos de 

actualidade, incorporando opinións e suizos propios, de forma clara, con argumentos 

razoados e con referencias a ejemplos.. 

 



Contidos Actitudinais 

 

- Interése por coñecer os efectos da inflación sobre os distintos suxeitos económicos. 

- Toma de conciencia da importancia do sistema financiero na vida económica dun 

país. 

- Valoración da importancia, tanto para os técnicos como para os cidadáns, de coñe 

cer o cálculo do IPC. 

 

 

Unidade Didáctica  14.- Comercio Internacional 

 

14.1.- O Comercio internacional 

14.2.- Proteccionismo e libre comercio 

14.3.- A Balanza de Pagos 

14.4.- O mercado de divisas 

14.5.- Sistemas monetarios internacionais. 

 

 

Contidos Conceptuais 

 

6.1.- As razóns do comercio entre países. 

6.2.- Liberalismo  e proteccionismo. Controis e limitacións o comercio. 

6.3.- As unións comerciales i económicas. 

6.4.- A Balanza de Pagos. Estructura e desequilibrios básicos. 

6.5.- O mercado de cambios e problemas monetarios. 

6.6.- Repercusións da política económica interior  no exterior. 

6.7.- O fenómeno da integración económica. Unha  tendencia actual: A Unión Europea. 

6.8.- Organismos económicos internacionais 

 

 

Contados Procedimentais 

 

- Interpretación e análise dos datos esenciais da Balanza de Pagos, identificando as 

partidas máis importantes. 

- Análise dos desequilibrios da Balanza de Pagos nos países desenvolvidos en 

comparación con os países en vías de desenrolo. 

- Confección dunha  Balanza de Pagos tendo en conta deteminados datos. 

- Identificación de trabas  o libre comercio. 

- Análise das consecuencias das medidas de depreciación ou apreciación da moneda 

dun país no comercio internacional. 

- Identificación dos principias organismos e tratados internacionais, e recoñecemento 

do seu papel de regulación no novo orden económico internacional. 

- Presentación de pequenos estudos monográficos sobre cuestións de actividade 

económica,  empregando  informacións obtidas de distintas fontes. 

- Identificación e análise dos desequilibrios básicos da Balanza de Pagos española e 

da Balanza Comercial de Galicia. 

 

 

 

 



 

Contidos Actitudinais  

 

- Toma de conciencia sobre o feito de que o intercambio desigual é unha forma de 

empobrecer os países en vía de desenrollo e de xerar dependencia. 

- Valoración das consecuencias das medidas como a depreciación na economía dun 

país. 

- Toma de conciencia sobre as consecuencias da inserción de España na Unión 

Europea e as súas repercusións para Galicia. 

 

 

 

 

 

Unidade   15 .- Relacións  económicas internacionais 

 

15.1.- A cooperación internacional. 

15.2.- O subdesenvolvemento e a globalización. 

15.3.- A integración económica. 

 

 

Unidade 16.- A Unión Europea 

 

16.1.- Oríxenes e antecedentes da Unión Europea. Organización. 

16.2.- As políticas comúns. 

 

 

 

 

 

 

METODOLOXÍA     DIDÁCTICA 
 

 A Economía tratáse dunha materia novedosa para o alumnado, na que utilizase 

unha terminoloxía na que hai que ter en conta de forma especial, ben polo seu 

descoñecemento o ben polas ideas previas  que os alumnos poideran ter, posto que 

poden existir coñecementos previos, pero en moitos casos carentes de contido. 

Empregaráse unha metodoloxía expositiva no desenrolo dos temas que compoñen as 

unidades didácticas. Esta exposición irá acompañada constantemente de preguntas, 

debates, etc…, para que os alumnos fagan constantemente un contraste entre o que están 

aprendendo, as súas ideas previas sobre os temas que se traten e a realidade que lles 

rodea. Por tanto, combinaráse coa realización de exercicios prácticos sobre a materia 

que se esté estudando. 

 Os alumnos realizarán traballos en grupo e individuais, elaborando pequenos 

informes, valoracións e suizos propios e razoados, sobre problemas económicos, co 

obxeto de comprobar as ideas captadas e a súa capacidade de aplicación. Tamén  

levaránse a cabo debates sobre temas contovertidos que leven a unha contrastación 

pública de argumentos. 



 Levaránse a cabo comentarios de texto sobre noticias que aparezan na prensa e 

revistas especializadas, favorecendo en todo momento a participación activa e 

constructiva dos alumnos no desenvolvemento das sesións. 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

 O longo do curso, efectuaránse tres avaliacións. O reparto dos temas, será da 

seguinte forma: 

Na 1ª avaliación, estudiaránse as cinco  primeras unidades. 

Na 2ª avaliación estudiaránse as seis siguientes unidades, que serán obxeto de dous 

exames. 

Na 3ª avaliación, estudiaránse as cinco últimas unidades. 

 

 

 

 

CONTIDOS  MINIMOS EXIXIBLES 

 

 

Unidade   1.-  A razón de ser da Economía                                           

 

 

1.1.- ¿ Qué é  a Economía? A Economía como Ciencia Social 

1.2.- O problema da escasez: as necesidades e os bens. 

1.3.- O conflito entre recursos escasos e necesidades ilimitadas. 

1.4.- Actividades Económicas 

1.5.- Os Axentes Económicos. Os Factores de producción. 

 

Unidade    2.- A Organización Económica 

 

2.1.- Os sistemas económicos 

2.2.- Sistema de economía de mercado 

2.3.- Sistema de planificación Central 

2.4.- Sistema de economía mixta 

 

Unidade   3.-   Os  decisores da economía 

 

3.1.- Os axentes económicos: consumidores, empresas e sector público. 

3.2.- Fluxo circular da renda. 

 

 

Unidade   4.- Producción e distribución 

 

 



4.1.- A empresa e a  producción. Custos de producción 

4.2.- A distribución. 

4.3.- Clases de empresas. Compoñentes da empresa. 

 

Unidade 5.- O funcionamento do mercado 

 

5.1.- A demanda e a oferta. 

5.2.- Equilibrio de mercado 

5.3.- Cambios nas condicións do mercado. 

5.4.- A elasticidade da demanda 

 

Unidade 6.- Tipos de mercado 

 

6.1.- O mercado e a competencia. 

6.2.- Competencia perfecta, monopolio e oligopolio 

6.3.- Competencia monopolística 

 

Unidade 7.- O mercado dos factores de producción. 

 

7.1.- As rendas. 

7.2.- Políticas de emprego. 

 

Unidade 8.- Os fallos do mercado. O Estado do Benestar 

 

8.1.- Os fallos do mercado 

8.2.- O Estado do Benestar. 

 

 

Unidade   9.-  Os indicadores económicos. 

 

9.1.- A perspectiva macroeconómica 

9.2.- A producción: O PIB, el PNB, RN, RND 

9.3.- A inflación 

 

Unidade 10.- As forzas internas do mercado 

 

10.1.- A economía no seu conxunto. 

10.2.- O consumo, a inversión empresarial  e o aforro 

 

 

Unidade 11 .- As políticas económicas. A política fiscal- monetaria 

 

11.1.- As políticas económicas 

11.2.- A política fiscal 

11.3.- Os presupostos Xerais do Estado 

11.4.- Política Monetaria 

 

 

Unidade 12 .- O diñeiro e os bancos. 

 



12.1.- Concepto do diñeiro. 

12.2.- Os bancos e a creación de diñeiro bancario. 

 

Unidade 13.- O mercado financiero español. A Bolsa 

 

13.1.- O sistema financeiro. 

13.2.- A bolsa de Valores 

13.3.- Financiación das empresas. 

 

 

 

Unidade Didáctica  14.- Comercio Internacional 

 

14.1.- O Comercio internacional 

14.2.- Proteccionismo e libre comercio 

14.3.- O mercado de divisas 

14.4.- Sistemas monetarios internacionais. 

 

 

 

 

 

Unidade   15 .- Relacións  económicas internacionais 

 

15.1.- A cooperación internacional. 

 

Unidade 16.- A Unión Europea 

 

16.1.- Oríxenes e antecedentes da Unión Europea. Organización. 

16.2.- As políticas comúns. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

 Básicamente, a hora de avaliar o alumnado, utilizaránse os seguintes 

instrumentos de avaliación: 

- Traballos, comentarios sobre artigos de periódicos, comentarios de vídeos que 

proxectaremos o longo do curso… 

- Participación na aula: a participación activa do alumno no aula, valoraráse 

positivamente, e a pasividade ou falta de actitude, negativamente 

- Exercicios téoricos ( exames) 

- Relacións cos compañeiros, potenciando como positivo o traballo en equipo, a 

solidaridade entre eles, e negativamente o contrario 

 

 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 
 

   

 Os procedementos  de avaliación xirarán en torno a observación diaria do 

alumno, o seu traballo, a súa participación, actitude, cumprimento dos traballos e dos 

prazos previstos, respeto hacia todos os membros da comunidade educativa..... Ademáis 

, nesta materia, en cada trimestre faremos: 

1) Exposición teórica dos contidos desenrolados na presente programación, que 

serán obxeto dos examenes correspondentes. 

2) Elaboración de un traballo, sobre “ O Paro en Galicia” por exemplo, O traballo 

será en equipo, e avaliaráse ( ademáis do traballo en sí), a capacidade do alumno 

para traballar conxuntamento do resto dos compañeiros do equipo 

3) Exposición dos distintos traballos na aula, e analizando con sentido crítico os 

mesmos 

4) Cando asistamos a charlas ou conferencias, o alumnado deberá entregar o 

profesor, un resumen da mesma, para comprobar o grao de atención e 

seguimento que o alumno fixo da mesma. 

5) Utilizaremos as novas tecnoloxías para estudar e analizar os distintas variables 

económicas: IPC, PIB, tasa de Paro.....O alumnado deberá analizar os datos, 

analizalos con sentido crítico, e entregar, cando o profesor o requira, un resumen 

por escrito das distintas evolucións macroeconómicas analizadas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CRITERIOS DE  AVALIACIÓN  
 

 A avaliación será formativa, aplicándose durante o proceso de aprendizaxe e 

levándose a cabo o través da observación sistemática dos alumnos.  

 Haberá unha avaliación final, na que se comprobe o grao de consecución dos 

obxetivos fixados. Por todo elo, valoraráse: 

a) A participación do alumno no desenrolo das sesións e as súas intervencións. 

b) O respeito polos compañeiros e polas opinións dos demáis, ainda cando non 

coincidan coas súas. 

c) A calidade dos traballos dos alumnos. 

d) Que los alumnos se expresen coas súas propias palabras, a fin de evitar situacións de 

aprendizaxe exclusivamente memorístico. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

O finalizar cada trimestre lectivo, efectuaráse unha ou duas  probas  escritas sobre os 

contidos desenvolvidos en cada unha das unidades didácticas. A cualificación obtida 

será a conseguida nestas probas ( parte principal da nota, 90% da mesma), completadas 

co exposto nos tres apartados anteriores. 

  Para a superación da materia, será necesario acadar un cinco. 

Na convocatoria de Setembro, o criterio de cualificación, será únicamente o examen que 

se lles fará o alumnado, e a nota será o 100% da cualifación obtida en dita proba. 

 O alunado de 2º de bacharelato, que teña a materia pendente de 1º curso, 

efectuarán unha serie de probas escritas de recuperación, sendo o principal e único 

criterio de cualificación, a nota obtida en ditos exames. A materia, superaráse cunha 

cualificación de 5 ou superior. 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

 

- O longo do curso intentaráse desenrolar algunha actividade extraescolar, consistente 

en acercar os alumnos o mundo real da Economía; polo tanto, tentaremos levar os 

alumnos a algunha empresa da localidade ( Celulosas, Froiz, El Corte Ingles, 

Carrefour..) . 

- Conferencia sobre algún tema relevante no momento actual, impartida por un 

experto, no eido do sector bancario, Bolsa de Valores etc…. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A  DIVERSIDADE 

 

 Os intereses dos  alumnos, súa motivación, e incluso súas aptitudes, 

diferencianse progresivamente o longo desta etapa. Cada alumno posee unha serie de 

peculiaridades que o diferencia do resto dos compañeiros, e por tanto, non todos eles 

van a aprender o mesmo ritmo ou van a ter as mesmas capacidades e intereses. A 

educación debe permitir e facilitar desenrolos educativos distintos, que se correspondan 

con esos intereses e aptitudes. O obxectivo último é conseguir que o alumno alcance o 

obxectivos xerais da etapa e lle permita obter o título de Bacharelato. 

Entre as medidas propostas, contémplanse as adaptacións do currículo, os 

agrupamentos flexibles ( si é posible), os dedoblamentos de grupos, establecemento de 

programas de reforzo e outros programas de tratamento personalizado para o alumno 



con necesidad específica de apoyo educativo. Todas as medidas que se poideran 

adoptar, faráse en colaboración do Departamento de Orientación do Centro. 
 

 

 

 

 

 

MATERIALES    E   RECURSOS     DIDÁCTICOS 

 

  Para o desenvolvemento das sesións, empregaráse o seguinte material: 

- Periódicos, revistas e calquera publicación que teña que ver cos temas 

desenvolvidos. 

- Utilización de Internet, como fonte  de acceso a información económica : www.ine.es- 

www.bbv.es- www.lacaixa.es, etc… 

- Vídeos 

- Visitas organizadas a feiras, empresas… 

- Distintas fontes estadísticas : Anuarios, datos do INE, do IGE,etc… 

- Para o curso 2006/07, o libro de texto fixado, é " Economía 1º Bachillerato", da 

editorial Mc Graw Hill. Autor Anxo Penalonga. Ademáis consultaránse manuais 

como::  

  Estructura  económica internacional: R. Tamames 

 Economía: P. Samuelson y W. Nordhaus 

 Introducción a la Balanza de pagos: Requejo, J. 

 Organización de la Unión Europea: Antonia Calvo 

 Economía Bacharelato: Lourdes Arias y Rafael Prieto 

 Economía Bacharelato: Xosé L. Veiga y J. Fernández 

 

 

   AVALIACIÓN DA PROPIA PROGRAMACIÓN E DA PRACTICA DOCENTE   

 

Ó longo do curso faráse un seguimento da programación feita ó inicio do curso.  

Trimestralmente faráse unha análise dos temas impartidos na aula con respecto ó 

programado ó inicio do durso, establecendo as correccións necesaria, de ser o caso. 

A avaliación da práctica docente plantéxase en dous eidos: 

o Analizando de forma persoal e con sentido crítico a marcha do curso, os 

resultados académicos …, comprobando se o alumnado entende e asimila os conceptos 

estudados  

o Someténdose á opinión do alumnado, a través de enquisas que de forma 

puntual pode facerse o fin de cada trimestre ou ben a fin de curso, para valorar a opinión 

do alumnado. Os alumnos dun Ciclo Superior xa alcanzaron un grado de madurez ( 

supónse) que lles permite emitir xuízos , e polo tanto, coas cautelas oportunas, pódese 

ter en conta a valoración que fan da práctica docente 

 

http://www.ine.es-/
http://www.bbv.es-www.lacaixa.es/
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PROGRAMACIÓN  DO MÓDULO :  FORMACIÓN   E 

ORIENTACIÓN LABORAL.   Ciclo Medio  de  Laboratorio 

 

 

 

 

 

OBXECTIVOS   

 

 1.- Sensibilizarse respecto ós efectos que as condicións de traballo poden 

producir sobre a saúde persoal, colectiva e ambiental, co fin de mellorar as condicións 

de realización do traballo, utilizando medidas preventivas e de protección axeitadas.

 2.- Comprender o marco legal, económico e organizativo que regula e 

condiciona a actividade industrial, identificando os dereitos e as obrigas que se derivan 

das relacións laborais. 

 3.- Utilizar e procurar canles de información e formación relacionada co 

ejercicio da profesion, que lle posibiliten o coñecemento e a inserción no sector químico 

e a evolución e adaptación das súas capacidades profesionais os cambios tecnológicos e 

organizativos do sector. 

 

 

 

A)    CONCRECIÓN DO CURRICULO EN RELACIÓN Á SÚA ADECUACIÓN                     

AS CARACTERÍSTICAS DO ÁMBITO PRODUCTIVO.          

 

  Con respecto o módulo de Formación e Orientación Laboral, os 

alumnos deberán acadar as seguintes competencias profesionais, persoais e sociais, que 

son as seguintes: 

 

a) Xerar contornos seguros, respectando a normativa e os protocolos de seguridade 

na planificación e no desenvolvemento das actividades 

b) Exercer os dereitos e cumplir as obrigas que deriven das relacións laborais, 

segundo o establecido na lexislación. 

c) Analizar  oportunidades de emprego, autoemprego e aprendizaxe. 

d) Participar na vida económica, social e cultural cunha actitude crítica e de 

responsabilidade 

e) Manter actualizados os coñecementos científicos e técnicos relativos á propia 

actividade profesional, utilizando os recursos existentes para a aprendizaxe o 

longo da vida. 

 

 O alumnado do Ciclo Medio de laboratorio vai desenrolar o seu 

traballo nunha empresa ( laboratorios, centros de análise…) polo que deben ter un 

coñecemento preciso sobre o mercado de traballo no que están inmersos ou ben vanse 

incorporar; polo tanto, estés futuros técnicos de laboratorio, deben ter as ferramentas 



básicas para desenvolver a súa carreira profesional nun mundo laboral en constante 

evolución, cada vez máis competitivo e exixente. 

 Tamén, dende o módulo de F.O.L., debemos contribuir o fomento 

dunha cultura preventiva, que lles permita ter unha visión clara da relación entre o 

traballo e a saúde, identificando os factores de risco laboral, anticipandose os posibles 

danos que se poidan sufrir. 

 Polo tanto, o alumno do ciclo medio de Laboratorio, debe adquirir 

as destrezas necesarias que lle permitan desenvolverse no cambiante mercado de 

traballo, porque diso depende o seu futuru profesional. 

 

 

 

B)  RELACIÓN DE  UNIDADES  DIDÁCTICAS E DESENVOLVEMENTO DO     

MÓDULO .  
 

 

 

  O Módulo de Formación e Orientación Laboral, ten unha duración de 55 

horas, estructurados  en tres Unidades Didácticas: 

  

-   Unidade Didáctica 1.- Mercado Laboral: Lexislación e Relacións Laborais 

 

- Unidade Didáctica 2.-  Orientación e inserción socio-laboral 

 

- Unidade Didáctica 3.- Saúde Laboral : A prevención de riscos laborais 

 

 

 

 

1)  Unidad Didáctica  1.-  MERCADO LABORAL: LEXISLACIÓN E RELACIÓNS 

LABORAIS 

 

 1A) Resultados de aprendizaxe ( RA)  e criterios de avaliación (CA) : 

  

  RA1) Identificar os dereitos e as obrigas que derivan das relacións 

laborais e recoñéceos en diferentes situacións de traballo: 

 

CA1) Identificáronse o ámbito de aplicación, as fontes e os principios de aplicación do 

dereito do traballo 

CA2) Distinguíronse os principais  organismos que interveñen nas relacións laborais 

CA3) Identificáronse os elementos esenciais dun contrato de traballo 

CA4) Analizáronse as principias modalidades de contratación e identificáronse as 

medidas de fomento da contratación para determinados colectivos 

CA5) Valoráronse os dereitos e as obrigas que se recollen na normativa laboral 

CA6) Analizouse o recibo de salarios e identificáronse os principias elementos que o 

integran 

CA7) Identificáronse as causas e os efectos da modificación, a suspensión e a extinción 

da relación laboral 

CA8) Identificáronse os órganos de representación das persoas traballadoras na empresa 

 



  RA2) Determina a acción protectora do sistema da Seguridade Social 

ante as continxencias cubertas, e identifica as clases de prestacións: 

 

CA1) Valorouse o papel da Seguridade social como piar esencial do Estado Social e 

para mellora da calidade de vida da cidadanía 

CA3) Identificáronse, nun suposto sinxelo, as bases de cotización dunha persoa 

traballadora e as cotas correspondentes a ela e á empresa 

CA4) Determináronse as principias prestacións contributivas da Seguridade Social 

CA5) Determináronse as posibles situacións legais de desemprego  

 

 1B) Obxectivos Específicos: 

  

- Coñecer as normas básicas do funcionamento do mercado laboral, e os 

dereitos e obrigas que se derivan das relacións laborais que lles permita 

resolver as diversas situacións que se lles poideran plantexar o longo da 

súa vida laboral. 

- Determinar a acción protectora do sistema da Seguridade Social ante as 

diferentes continxencias cubertas, identificando as distintas clases de 

prestacións 

- Identificar os dereitos e deberes que se derivan do contrato laboral 

- Analizar as distintas modalidades de contratación 

- Interpretar e calcular un recibo de salarios 

- Analizar as modificacións que se poden dar nun contrato de traballo 

- Analizar as posibilidades de actuación ante un Despido 

- Valorar e comprender as prestacións da Seguridade Social 

 

 

1C)  Contidos: 

 

 

1.- DEREITO  DO  TRABALLO 

  

 -    O Traballo e o Dereito Laboral 

- As fontes do Dereito do Traballo 

- Principios para a aplicación das normas laborais 

- Lexislación laboral española 

- Os tribunais laborais e a  Administración Laboral  

 

2.- O CONTRATO DE TRABALLO 

 

- O contrato de traballo e a capacidade para contratar 

- Elementos esenciais 

- Forma e  contido 

- Período de proba. Duración do contrato  

- Actividades excluidas do Dereito Laboral 

- Relacions laborais de carácter especial 

- Dereitos e deberes laborais 

- Obligacións do empresario 

- Empresas de traballo temporal e axencias  privadas de colocación 

 



3.- MODALIDADES DE CONTRATACIÓN 

 

- Tipos de contratos 

- Contratos indefinidos. Fomento da contratación indefinida 

- Contratos de duración determinada 

- Contratos formativos 

- Contratos a tempo parcial 

- Outras modalidades de contratación 

 

4.- A XORNADA LABORAL E A SÚA RETRIBUCIÓN 

 

- A xornada laboral. Períodos de descanso 

- Xornada nocturna. Traballos a turnos 

- Horas extraordinarias. 

- Permisos retribuidos. As vacacións 

- O Salario. Estructura salarial 

- O Salario Mínimo Interprofesional. 

- Pago do salario 

 

5.- O RECIBO DOS SALARIOS.   SUPOSTOS PRÁCTICOS 

 

- Recibo dos salarios 

- Cálculo das bases de cotización á   seguridade  social 

- Cálculo da Base de cotización por Continxencias Comúns 

- Base de cotización por continxencias profesionais 

- Tipos de cotización 

- Deduccions 

 

6.-MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN E EXTINCIÓN DO CONTRATO DE 

TRABALLO 

 

- Modificación dos contratos de traballo. 

- Suspensión do contrato de traballo 

- Extinción do contrato de traballo 

- O despido. Impugnación do despido 

 

7.- O   SISTEMA DA SEGURIDADE SOCIAL 

 

- Campo  de aplicación da Seguridade Social 

- Rexímenes que integran a seguridade  social 

- Estructura organizativa  

- Obligacións da empresa coa seguridade  social 

- Obligacións dos traballadores autónomos 

- Prestacións  da seguridade social 

 

8.- INCAPACIDADE TEMPORAL E DESEMPREGO.EXERCICIOS 

 

- Incapacidade temporal (IT) 

- Requisitos para ser beneficiario da prestación económica por IT 

- Duración da IT 



 

 

9.- PARTICIPACIÓN DOS  TRABALLADORES NA EMPRESA 

  

- O dereito de sindicación 

- Negociación colectiva 

- Conflictos laborais. Procedemeentos para a solución de conflictos 

 

 

 

1D) Actividades de ensino aprendizaxe. Materiais e recursos necesarios. 

 

 

 •Actividades de ensino aprendizaxe: 

   

  A  hora de establecer a metodoloxía a utilizar nas actividades na aula, hai 

que ter en conta que, no caso do ciclo medio, os alumnos os que van dirixidas, 

proceden, en xeral da ESO ou ben da proba de acceso ou ben do bacharelato ( sen 

rematar). No Ciclo Medio de Laboratorio, intentaremos estudar as actividades 

necesarias que permitan o desenrolo das capacidades do alumno, e que lles permita 

integrarse nun ambiente favorable. Por tanto, intentarei aplicar os seguintes criterios: 

 

- Metodoloxía activa e participativa, que faga máis atractivas as 

actividades cotidianas de clase, buscando implicacions persoais no 

proceso formativo. 

- Realización de actividades prácticas, que permitan os alumnos o 

descubrimento dos temas nos que se esté traballando. 

- Procuraráse que os propios alumnos expoñan cuestións, que debatan, 

que redacten, facendo especial fincapé na utilización da linguaxe 

escrita. 

- Utilización dos casos prácticos, que xeneren debate e que o mesmo 

tempo implique a interiorización dos contidos e o desenrolo das 

propias capacidades. 

 

• Materiais e Recursos necesarios: 

 

- Utilización de textos legais, como o Estatuto dos Traballadores 

- Utilización dun manual : F.O.L. da Editorial Mc-Graqw Hill, que será 

un texto recomendado, para ter un fío conductor dos temas, pero non 

se porá como libro de texto. 

- Utilización de medios escritos ( prensa, revistas…) e outros,   

fundamentalmente Internet, na procura de aspectos da vida cotiá que 

teñan que ver co desenrolado na clase ( riscos laborais, accidentes, 

ofertas postos de traballo, curriculums…) 

- Aula de informática, para consultar aspectos recollidos no punto 

anterior. 

  

 

 

               



 

 

 

             1E)   Actividades de avaliación e xustificación 

Dadas o peso das características teóricas dos contidos traballados ao longo desta 

Unidade didáctica, considérase necesario realizar actividades dirixidas a análise e 

síntese destes contidos: 

 Realización de murais-resumo que sinteticen as principais características de cada 

tipo de contrato 

 Realización de supostos prácticos moi sinxelos (por exemplo, unha nómina) 

 Elaboración por grupos de cadros-resumo sobre as principais  causas de 

modificación, extinción e suspensión do contrato de traballo 

          

                   Instrumentos de avaliación 

 

Serán instrumentos de avaliación os resultados presentados polo alumnado trala 

realización das actividades de avaliación. Ademais, os contidos traballados avaliaránse a 

través dunha  proba obxectiva ó final de cada trimestre. 

 

 

 

 

Distribución Temporal 

 

O bloque de unidades do mercado laboral, desenrolaranse na primeira 

parte do curso, o longo de 22 sesións, aproximadamente. 

 

 

 

 

2)   Unidad Didáctica 2.-      Orientación e Inserción Socio-laboral 

                                         A Búsqueda Activa de Emprego 

 

 

 2A) Resultados de aprendizaxe (RA) e criterios de avaliación (CA): 

 

 

  RA1) Planifica o seu itinerario profesional seleccionando alternativas de 

formación e oportunidades de emprego ao longo da vida: 

 

CA1) Valoráronse as propias aspiracións, motivacións, actitudes e capacidades que 

permitan a toma de decisións profesionais 



CA2) Tomouse conciencia da importancia da formación permanente como factor 

clave para a empregabilidade e a adaptación ás exixencias do proceso productivo. 

CA3) Deseñáronse os itinerarios formativos profesionais relacionados co perfil 

profesional de técnico de Laboratorio 

CA4) Determináronse as competencias e as capacidades requeridas para a actividade 

profesional relacionada co perfil do título, e seleccionouse a formación precisa para 

melloralas e permitir unha axeitada inserción laboral 

CA5) Identificáronse as principias fontes de emprego e de inserción laboral para as 

persoas de técnico Medio de Laboratorio 

CA6) Empregáronse adecuadamente as técnicas e os instrumentos de procura de 

emprego 

CA7) Prevíronse as alternativas de autoemprego nos sectores profesionais 

relacionados co título, e de traballo na Administración. 

 

 

 2B) Obxectivos Específicos: 

  

- Seleccionar oportunidades de emprego, identificando as diferentes 

posibilidades de inserción e as alternativas de aprendizaxe o longo da 

súa vida 

- Acadar a formación necesaria para comprender a organización do 

sector correspondente, así como os mecanismos de inserción 

profesional, incluindo  técnicas de búsqueda de emprego  

- Deseñar Cartas de presentación c Curriculos 

- Identificar os puntos débiles dun currículo 

- Preparar unha entrevista de traballo 

 

 

 

2C) Contidos: 

 

 

 1.- A BÚSQUEDA DE EMPREGO 

 

- O mercado laboral. Plan de acción para a búsqueda de emprego 

- O perfil do candidato ideal 

- Fontes de información 

- Carta de presentación. Curriculum Vitae 

 

2.- A SELECCIÓN DE PERSOAL 

 

- A entrevista de traballo 

- O test 

 

3.- O TRABALLO POR CONTA PROPIA. O ACCESO A FUNCIÓN 

PúBLICA. 

 

- O Plan de empresa 

- A ventanilla única empresarial 

- Formas Xurídicas de empresas 



- Trámites para a constitución e  posta en marcha dunha empresa 

- Trámites para adquirir personalidade xurídica 

- O emprego nas administracións públicas. 

 

 

 

 

 

 

2D) Actividades de ensino aprendizaxe. Materiais e recursos necesarios. 

 

 

 •Actividades de ensino aprendizaxe: 

   

  A  hora de establecer a metodoloxía a utilizar nas actividades na aula, hai 

que ter en conta que, no caso do ciclo medio, os alumnos os que van dirixidas, 

proceden, en xeral da ESO ou ben da proba de acceso ou ben do bacharelato ( sen 

rematar). No Ciclo Medio de Laboratorio, intentaremos estudar as actividades 

necesarias que permitan o desenrolo das capacidades do alumno, e que lles permita 

integrarse nun ambiente favorable. Por tanto, intentarei aplicar os seguintes criterios: 

 

- Metodoloxía activa e participativa, que faga máis atractivas as 

actividades cotidianas de clase, buscando implicacions persoais no 

proceso formativo. 

- Realización de actividades prácticas, que permitan os alumnos o 

descubrimento dos temas nos que se esté traballando. 

- Procuraráse que os propios alumnos expoñan cuestións, que debatan, 

que redacten, facendo especial fincapé na utilización da linguaxe 

escrita. 

- Utilización dos casos prácticos, que xeneren debate e que o mesmo 

tempo implique a interiorización dos contidos e o desenrolo das 

propias capacidades. 

 

• Materiales e Recursos necesarios: 

 

- Utilización de textos legais, como o Estatuto dos Traballadores 

- Utilización dun manual : F.O.L. da Editorial Mc-Graqw Hill, que será 

un texto recomendado, para ter un fío conductor dos temas, pero non 

se porá como libro de texto. 

- Utilización de medios escritos ( prensa, revistas…) e outros,   

fundamentalmente Internet, na procura de aspectos da vida cotiá que 

teñan que ver co desenrolado na clase ( riscos laborais, accidentes, 

ofertas postos de traballo, curriculums…) 

- Aula de informática, para consultar aspectos recollidos no punto 

anterior. 

 

 

 

            2E)  Actividades 

 



 Exposición por parte do alumnado da súa experiencia previa en relación á 

búsqueda de traballo 

 Realización de prácticas para desenvolver os contidos referentes ás entrevistas 

de traballo 

 Analizar páxinas web das que existen en internet para a búsqueda de emprego 

 Elaboración por grupos de decálogos de normas básicas para: traballar en 

equipo, facer unha entrevista de traballo, buscar emprego. Posta en común en 

gran grupo 

          2F)  Actividades de avaliación e xustificación 

 

As actividades de avaliación que se propoñen para esta unidade didáctica son 

fundamentalmente prácticos, pois o que se pretende avaliar é o grao no que o alumnado 

é capaz de aplicar a realidade o aprendido:  

 Elaboración do curriculum vitae propio 

 Elaboración dunha carta de presentación en base a unha oferta de emprego 

proposta 

 Resolución de supostos prácticos sobre os trámites necesarios para a posta en 

marcha dunha empresal 

        2G) Instrumentos de avaliación 

Serán instrumentos de avaliación os resultados presentados polo alumnado trala 

realización das actividades de avaliación. Ademais, os contidos traballados avaliaránse a 

través dunha  proba obxectiva ó final de cada trimestre. 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN    TEMPORAL 

 

 Este bloque, desenrolarase o longo da segunda parte( Xaneiro e Febreiro, 

aproximadamente)  do curso, a continuación das normas laborais, o longo de 12 

sesións, aproximadamente. 

 

 

 

3)        Unidad Didáctica 3.- Saúde Laboral:     A  Prevención de Riscos Laborais 

 

 

 

3A) Resultados de aprendizaxe (RA) e Criterios de Avaliación (CA): 

 



 RA1) Recoñece os dereitos e as obrigas das persoas traballadoras  e 

empresarias relacionados coa seguridade laboral: 

 

CA1) Relacionáronse as condicións laborais coa saúde da persoa traballadora 

CA2) Distinguíronse os principios da acción preventiva que garanten o dereito á 

seguridade e á saude das persoas traballadoras. 

CA3) Apreciouse a importancia da información e da formación como medio para a 

eliminación ou redución dos riscos laborais 

CA4) Comprendéronse as actuacións axeitadas ante situacións de emergencia e risco 

laboral grave e inminente 

CA5) Valoráronse as medidas de protección específicas de persoas traballadoras 

sensibles a determinados riscos, así cómo as de protección da maternidade e a 

lactación, e de menores 

CA7) Asumiuse a necesidade de cumplir as obrigas das persoas traballadoras en 

materia de prevención de riscos laborais. 

   

  RA2) Avalía as situacións de risco derivadas da súa actividade 

profesional analizando as condicións de traballo e os factores de risco màis habituais 

do sector ( Analise en Laboratorios): 

 

CA1) Determináronse as condicións de traballo con significación para a prevención 

nos contornos de traballo relacionadas co perfil profesional de técnico de Laboratorio 

CA2) Clasificáronse os factores de risco na actividade e os danos derivados deles 

CA3) Clasificáronse e describíronse os tipos de danos profesionais, con especial 

referencia a accidentes de traballo e doenzas profesionais, relacionados co perfil 

profesional de técnico de Laboratorio 

CA4) Identicáronse as situacións de risco máis habituais nos contornos de traballo das 

persoas coa titulación de técnico de Laboratorio 

CA5) Levouse a cabo a avaliación de riscos nun contorno de traballo, real ou 

simulado, relacionado co sector de actividade do título 

 

 

  RA3) Determináronse as medidas de prevención e protección no 

contorno laboral da titulación de técnico de Laboratorio: 

 

CA1) Definíronse as técnicas e as medidas de prevención e de protección que se 

deben aplicar para evitar ou diminuír os factores de risco, ou para reducir as súas 

consecuencias no caso de materializarse. 

CA2) Analizouse o significado e o alcance da sinalización de seguridade de diversos 

tipos 

CA3) Seleccionáronse os equipamentos de protección individual axeitados ás 

situacións de risco atopadas 

CA4) Analizáronse os protocolos de actuación en caso de emergencia 

CA5) Identificáronse as técnicas de clasificación de persoas feridas en caso de 

emergencia, onde existan víctimas de diversa gravidade 

CA6) Identificáronse as técnicas básicas de primeiros auxilios que se deben aplicar no 

lugar do accidente ante danos de diversos tipos, así como a composición e o uso da 

caixa  urgencias 

 

 



  

 3B) Obxectivos Específicos: 

 

 

- Que o alumno sexa capaz de avaliar os riscos derivados da súa 

actividade, identificando os riscos  e analizar as condicións de 

traballo e os factores de risco presentes no seu entorno laboral 

- Establecer grupos de traballo para o deseño dun plan de prevención 

de riscos dunha escola infantil, identificando as responsabilidades de 

todos os axentes implicados 

- Deseñar un plan de evacuación dun Laboratorio, ante unha situación 

de emerxencia. 

 

 

 

      3C)  Contidos: 

 

 

 1.-  SAÚDE LABORAL E AMBIENTE DE TRABALLO 

   

- Riscos Laborais e a súa prevención 

- Marco xurídico da prevención 

- Obligacions e dereitos en materia de prevención de riscos laborais. 

- Factores de risco laboral,  vencellados o medio ambiente de traballo. 

 

2.- RISCOS POLAS CONDICIÓNS DE SEGURIDADE E A CARGA DE 

TRABALLO. O CONTROL DO RISCO LABORAL. 

 

- Factores de risco derivados das condicións de seguridade e de cara o 

traballo. 

- Factores de risco psicosociais. 

- Plan de prevención. Control do risco 

- Actuación en caso de accidente 

 

 

3.- MEDIDAS DE EMERXENCIA E PRIMEIROS AUXILIOS 

 

- Medidas de emerxencia: O  plan de emergencia e evacuación. 

- Primeros auxilios na empresa 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN   TEMPORAL 

 

 Este bloque desenrolaráse na terceira parte do curso, o longo de 21 

sesións, aproximadamente. 

 

 



 

3D) Actividades de ensino aprendizaxe. Materiais e recursos necesarios. 

 

 

 •Actividades de ensino aprendizaxe: 

   

  A  hora de establecer a metodoloxía a utilizar nas actividades na aula, hai 

que ter en conta que, no caso do ciclo medio, os alumnos os que van dirixidas, 

proceden, en xeral da ESO ou ben da proba de acceso ou ben do bacharelato ( sen 

rematar). No Ciclo Medio de Laboratorio, intentaremos estudar as actividades 

necesarias que permitan o desenrolo das capacidades do alumno, e que lles permita 

integrarse nun ambiente favorable. Por tanto, intentarei aplicar os seguintes criterios: 

 

- Metodoloxía activa e participativa, que faga máis atractivas as 

actividades cotidianas de clase, buscando implicacions persoais no 

proceso formativo. 

- Realización de actividades prácticas, que permitan os alumnos o 

descubrimento dos temas nos que se esté traballando. 

- Procuraráse que os propios alumnos expoñan cuestións, que debatan, 

que redacten, facendo especial fincapé na utilización da linguaxe 

escrita. 

- Utilización dos casos prácticos, que xeneren debate e que o mesmo 

tempo implique a interiorización dos contidos e o desenrolo das 

propias capacidades. 

 

• Materiales e Recursos necesarios: 

 

- Utilización de textos legais, como o Estatuto dos Traballadores 

- Utilización dun manual : F.O.L. da Editorial Mc-Graw Hill, que será 

un texto recomendado, para ter un fío conductor dos temas, pero non 

se porá como libro de texto. 

- Utilización de medios escritos ( prensa, revistas…) e outros,   

fundamentalmente Internet, na procura de aspectos da vida cotiá que 

teñan que ver co desenrolado na clase ( riscos laborais, accidentes, 

ofertas postos de traballo, curriculums…) 

- Aula de informática, para consultar aspectos recollidos no punto 

anterior. 

 

 

 

            3E) Actividades 

- Elaboración dun mural no que se recollan os principais riscos laborais e pautas de 

actuación para evitalos 

- Análise dun plan de prevención de riscos laborais dun laboratorio 

- Realización de actividades propostas polo/a docente 

 

 



            3F) Actividades de avaliación e xustificación 

De cara a avaliación valorarase a capacidade do alumnado de aplicar prácticamente os 

contidos traballados: 

 Resolución de supostos prácticos 

 Observación da reacción do alumnado en dinámicas de representación e 

prácticas propostas polo profesor 

 

          3G) Instrumentos de avaliación 

Serán instrumentos de avaliación os resultados presentados polo alumnado trala 

realización das actividades de avaliación. Ademais, os contidos traballados avaliaránse a 

través dunha  proba obxectiva ó final de cada trimestre.  

 

 

  C) CONTIDOS MINIMOS ESIXIBLES  

 

 

     Contidos Mínimos : 

 

 

   Contidos Mínimos Unidade Didáctica 1            

 

- Fontes do Dereito do Traballo.Principios  de aplicación das normas 

laborais. 

- O contrato de traballo: elementos esenciais, forma e contido, período 

de proba, dereitos e obrigas dos traballadores e empresario. 

- Modalidades da contratación laboral: tipos de contratos, indefinidos e 

de duración determinada 

- O salario. Estructura salarial. Cálculo das bases de cotización 

- Modificación dos contratos de traballo. Suspensión e extinción 

- Seguridade social: Rexímenes. Obligacións da empresa coa 

seguridade social. Obligacións dos traballadores autonómos 

- Incapacidade temporal 

 

                       Contidos Mínimos Unidade Didáctica 2 

 

- Plan de acción para a búsqueda de emprego. Fontes de información 

- Carta de presentación e Curriculum Vitae 

- Entrevista de traballo 

- Traballo por conta propia: Formas xurídicas e trámites para a posta en 

marcha dunha empresa ( constitución, posta en marcha e 

personalidade xurídica). 

 

                      Contidos Mínimos Unidade Didáctica 3 



 

- Os riscos laborais e a súa prevención. Marco Xurídico. 

- Obligaciones e dereitos en materia de prevención de riscos 

laborais.Factores de risco. 

- Actuación en caso de accidente de traballo. Primeiros auxilios 

 

 

 

D.- METODOLOXÍA 

 

                       Á  hora de establecer a metodoloxía a utilizar nas actividades na aula, hai 

que ter en conta que, no caso do ciclo medio, que os alumnos os que van dirixidas, 

proceden, en xeral, da Eso, po lo que  non teñen adquiridos certos hábitos de traballo 

que hai que consolidar. No Ciclo Medio de Laboratoriol, intentaremos estudar as 

actividades necesarias que permitan o desenvolvemento das capacidades do alumno, e 

que lles permita integrarse nun ambiente favorable. Por tanto, os principios 

metodolóxicos a seguir son:  

- De modo xenérico seguirase a perspectiva constructivista, sendo o docente 

unha figura que proporciona os medios axeitados para que o alumnado constrúa 

activamente o seu propio coñecemento 

- A metodoloxía é activa e participativa, que faga máis atractivas as actividades 

cotiás de clase, buscando implicacións persoais no proceso formativo. 

Realizaranse actividades prácticas, que permitan os alumnos o descubrimento dos 

temas nos que se esté traballando. Procuraráse que os propios alumnos expoñan 

cuestións, que debatan, que redacten, facendo especial fincapé na utilización da 

linguaxe escrita. E, finalmente, utilizaranse casos prácticos, que xeneren debate e 

que ó mesmo tempo impliquen a interiorización dos contidos e o 

desenvolvemento das propias capacidades. 

- Adaptación ás características do alumnado: nivel de maduración, procedencia 

do alumnado, idade, características sociopersonais, etc. 

- Partir  dos coñecementos previos, incluíndo non só os coñecementos 

académicos, senón aqueles que se poideran derivar das súas experiencias na relación co 

contorno. É un dos principios fundamentais para que se produzan aprendizaxes 

significativas, é dicir, que alumno/a poida relacionar o que aprende co que xa sabe. 

Ademais, preténdese que o alumnado perciba a funcionalidade nas aprendizaxes, para 

poder utilizalas noutros módulos.  



- Para a atención e superación de necesidades educativas específicas, 

proporcionaranse axudas persoais ou materiais ao alumnado, para que acaden os 

obxectivos do módulo.  

- A autoavaliación do traballo realizado. 

Para a aplicación destes principios, faranse formas de agrupamento do alumnado 

flexibles, en función do contido e actividade a realizar, habendo actividades individuais, 

en pequeno grupo e en gran grupo. Nos agrupamentos buscarase a heteroxeneidade como 

factor que incida na integración, na mellora da tarefa, no desenvolvemento da 

cooperación, etc. 

 

E. TEMAS TRANSVERSAIS . EDUCACIÓN EN VALORES 

 Tendo en conta os seguintes aspectos:  

 - Que o CFGM de Laboratorio é un ciclo formado fundamentalmente por 

alumnas, e non exento de estereotipos vinculados ao xénero 

 - A situación do mercado laboral actual 

traballaráse como tema transversal fundamental a educación para a igualdade.  

 Ademais, dado que unha das características do mundo laboral dos Técnicos de 

Laboratorio é o traballo en equipo ( tamén individual) , considerase fundamental 

traballar a educación para a paz: basear o traballo no desenvolvemento de actividades 

que incidan na resolución de conflitos de maneira non violenta.  

 

F.MEDIDAS DE REFORZO EDUCATIVO 

No caso de alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados, os 

docentes desenvolverán diferentes medidas de reforzo educativo que poden consistir en 

lecturas complementarias, titorías, realización de exames con redución de materia, e 

calquera outra actividade que, adaptada ás necesidades do alumnado poidan ser 

necesarias para o acadamento de ditos obxectivos. 

G. CRITERIOS E PAUTAS DE AVALIACIÓN PARA O ALUMNADO QUE TEÑA 

PERDIDO O DEREITO A AVALIACIÓN CONTINUA 

   O alumnado que por algún motivo teña perdido o dereito ao sistema de avaliación 

continua por superar o 10% das faltas de asistencia deberá acollerse ao sistema 

extraordinario de avaliación, que consistirá en:    



- Entrega dos traballos solicitados polo docente, que serán comunicados previamente e 

con tempo suficiente á realización da proba teórica. A cualificación de apto nestes 

traballos é chave para a realización da proba final.  

- Realización dunha proba final sobre os contidos teóricos e prácticos do módulo. 

H. AVALIACIÓN ORDINARIA DO ALUMNADO  

a) Avaliación inicial. Directrices e instrumentos para a súa realización 

A avaliación inicial realizaráse tanto ó inicio do curso, como ó inicio do 

desenvolvemento de cada unidade didáctica.  

Ao inicio do curso, solicitaráse ó alumnado individualmente información sobre a súa 

situación laboral actual, e experiencias laborais anteriores. Ademais, indagaráse sobre as 

expectativas do alumnado respecto ós estudios conducentes ó título de TML, respecto ó 

módulo, e respecto ó futuro desempeño profesional. 

Ao inicio de cada unidade didáctica, partirase dunha primeira aproximación ós 

coñecementos do alumnado sobre a temática, mediante preguntas abertas ou outros 

medios co obxectivo de avaliar os coñecementos previos, intereses, baleiros de 

coñecementos, e ideas preconcebidas. 

  b) Avaliación Ordinaria: Criterios de Cualificación 

 A  evaluación do progreso do alumno, faráse por medio das actividades 

docentes cotiás, así como por medio das probas obxetivas, que se farán de cada unidade 

didáctica, o remate das mesmas. Como criterio xeral, terase en conta os resultados de 

ditas probas, como o esforzo, traballo etc… que amose o alumno. Específicamente, para 

o cálculo da nota do alumno, tanto nos exames parciais como nos finais, teráse en conta: 

 

1) Actitude hacia o módulo( 10% da cualificación): Asistencia, puntualidade, actitude, 

esforzo. Valorarase igualmente, a participación dos alumnos nas actividades da 

clase. 

2) Método de traballo( 10% da cualificación): Participación nos traballos colectivos e 

traballo individual. 

3) Criterios conceptuales(80% da cualificación): Asimilación de conceptos, 

comprensión e probas obxetivas. 

4) Os apartados A e B sumaránse a nota que o alumno obteña nas probas obxectivas, 

SEMPRE E CANDO, acade nestas ( nas probas obxectivas ou exames) unha nota 

mínima de catro. 

 

 

c) Procedementos para a recuperación das partes non superadas 

 
                            Recuperación de Bloques Temáticos: Aqueles alumnos que non                                

obteñan unha cualificación igual ou superior a 5 puntos no proceso de avaliación de 



cada bloque temático, deberán superar unha proba obxetiva do bloque ou bloques 

correspondentes, que realizarase xunto coa proba extraordinaria do módulo. Dita proba 

terá como referencia os contidos mínimos de cada un dos bloques temáticos e avaliarase 

de acordo cos criterios establecidos para a avaliación das probas obxetivas. 

                        Os alumnos recuperarán unicamente as Unidades didácticas non 

superadas; ademáis no mes de Xuño programaremos unhas xornadas para a resolución e 

aclaración daquelas dúbidas que o alumnado poida ter. 

 

 

d) Recuperación Materias Pendentes 
 

 Aqueles alumnos que rematado o curso de 1º teñan o módulo pendente, deberán 

de recuperalo o longo dos meses de outubro, novembro e Decembro, tendo en conta que 

a Proba Extraordinaria, celebraráse no mes de Decembro. Polo tanto, dende finais de 

setembro, e os meses de outubro e novembro, os alumnos deberán levar a cabo as 

actividades necesarias para recuperar o módulo pendente. Estableceráse un calendario 

que lles permita os alumnos a posibilidade de recuperar a materia pendente. Dito 

calendario, incluirá dous aspectos : 1) Unha hora semanal, na que o profesor da materia 

estará a disposición dos mencionados alumnos para a resolución ou explicación de 

calquera dúbida que o alumno poida ter   2) A realización dunhas probas obxetivas, que 

serán tres, e que levaránse a cabo nos meses de Outubro e Novembro. A superación 

destes exames, implicará a superación do módulo. 

Na convocatoria extraordinaria do Ciclo Medio, que se efectuará no mes de Decembro, 

o criterio de cualificación utilizado será únicamente unha proba escrita (100%). A 

materia superaráse cunha cualificación mínima de 5 puntos 

  

 

I) PROCEDEMENTO SOBRE O SEGUIMENTO DA PROGRAMACIÓN E A 

AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE 
 

 
1) O longo do curso faráse un seguimento da programación feita o inicio do 

curso. Trimestralmente faremos un análise dos temas impartidos na aula con 

respecto o programado o inicio do durso, establecendo as correccións 

necesaria, de ser o caso. 

 

2) A avaliación da práctica docente, a plantexaremos en dous eidos: 

a) Analizando de forma persoal e con sentido crítico a marcha do curso, 

os resultados académicos …, comprobando se o alumnado entende e 

asimila os conceptos estudados  

b) Sometendose a opinión do alumnado, a través de enquisas que de 

forma puntual pode facerse o fin de cada trimestre ou ben a fin de 

curso, para valorar a opinión do alumnado. Os alumnos dun Ciclo 

Medio xa alcanzaron un grado de madurez ( supónse) que lles 

permite emitir xuizos , e polo tanto, coas cautelas oportunas, pódese 

ter en conta a valoración que fan da práctica docente 

 

 

 

 



 

 

 

 

J. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

 
 O longo do curso levaráse a cabo dous tipos de actividades: 

 - Visita a algunha empresa da localidade, ETT…. 

 - Charlas impartidas por algún organismo, como por exemplo, unha conferencia 

impartida por Bic Galicia, sobre creación de empresas 

 - Algunha outra actividade que poidera xurdir o longo do curso. 

 

 

 

 

 

 
K. ATENCIÓN A DIVERSIDADE 

 
 Para levar a cabo o desenvolvemento do tratamento da diversidade, é preciso 

analizar cada caso para aplicar a medida apropiada. Neste 1º curso do Ciclo Medio 

de Laboratorio, non se detecta, en principio, ningún caso que haxa que tratar. No 

obstante, deben preverse aquelas situacións que poideran darse, e que poderían ser: 

- Alumnos con necesidades sensoriales : utilizaránse elementos materiales, 

escritos, audiovisuales e informáticos, de acceso o currículo 

- Diversidade de ritmos de aprendizajes: utilizaránse actividades de apoio, 

reforzo ou ampliación, según a situación. Estas actividades debense 

desenvolver no aula. 
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OBRADOIRO   DE   INICIATIVAS  EMPRENDEDORAS 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 As sociedades desenvolvidas de comezos de século XXI 

caracterízase por unha interconexión e unha complexidade crecentes que 

fan xurdir novas necesidades que o eido educativo se ve na obriga de 

satisfacer. 

 A globalización económica e o desenvolvemento das tecnoloxías da 

información e da comunicación, produciron cambios importantes que teñen 

fortes repercusións sociais. A terciarización da economía e o aumento dos 

niveis de consumo, xunto coa extensión de novas formas de pobreza, dan 

lugar a novas realidades sociais. O paso dunha sociedade industrial a unha 

sociedade do coñecemento, pon en primeiro plano a necesidade de dispoñer 

dunha formación cada vez máis versátil e flexible. 

 Os cambios habidos nos últimos tempos no mercado de traballo, os 

retos que supón o incremento dos movementos migratorios por todo o 

Planeta, exixen que o sistema educativo contribúa a dar aos novos mozos e 

mozas as ferramentas necesarias para enfrontar este novo mundo 

globalizado. Estas novas , demandan unha nova forma de enfocar as 

finalidades da educación obligatoria. A formación adquirida ao longo do 

ensino obrigatorio debe  proporcionar aos nosos alumnos os elementos 

necesarios para comprender e enfrontarse ao mundo actual, desenvolvendo 

competencias que os capaciten para resolver os problemas cos que se van a 

enfrontar. 

 A educación debe contribuir ao desenvolvemento dunha economía 

baseada no coñecemento, máis competitiva e dinámica, capaz de lograr un 

crecemento económico sustentado, acompañado dunha mellora cuantitativa 

e cualitativa do emprego e dunha maior cohesión social. Ademáis, é 

necesario que a educación prepare a  mocidade para un mundo cada vez 

máis cambiante, onde as tecnoloxías e as ciencias evolucionan a gran 

velocidade e que a educación facilite o tránsito da etapa da formación ao 

mundo do traballo e viceversa, nun proceso de aprendizaxe permanente. 

 No ámbito da Unión Europea, recoñeceuse a necesidade do fomento 

das iniciativas emprendedoras desde o  ámbito educativo, así como a 

necesidade de crear políticas de educación e formación que fomenten a 

cultura emprendedora e innovadora como motor da innovación, da 

competitividade, da creación de emprego e do crecemento económico. O 



fomento do espírito emprendedor é recoñecido como unha competencia 

clave para enfrontar os cambios sociais e económicos que derivan da 

sociedade do coñecemento. 

 O espírito emprendedor non debe considerarse só como un conxunto 

de calidades e habilidades co obxectivo de crear unha nova empresa, senón 

como unha actitude xeral ante a vida, que pode ser de utilidade tanto nas 

actividades profesionais, como na vida cotiá de calquera persoa. Baixo este 

enfoque, o concepto de espírito emprendedor, debe incluir dous elementos 

diferentes: un concepto amplo de educación en actitudes e capacidades 

emprendedoras que incluirá o desenvolvemento de calidades persoais que 

potenciarán as habilidades dos alumnos, e un concepto específico de 

formación dirixido á elaboración e ejecución dun proxecto emprendedor, 

sexa baixo a forma de empresa, de cooperativa, de asociación. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTRIBUCIÓN DA MATERIA  “OBRADOIRO DE INICIATIVAS 

EMPRENDEDORAS” AO LOGRO DAS COMPETENCIAS 

BÁSICAS. 

 

 

 O carácter integrador desta materia, fai que o seu aprendizaxe 

contribúa  á adquisición das seguintes competencias básicas : 

 

- Coñecemento e a interacción co mundo físico : Está materia contribúe á 

adquisición da competencia no coñecemento e a interacción co medio 

físico mediante a adquisición dos coñecementos necesarios para a 

comprensión e o desenrolo do proxecto emprendedor, mediante o análise 

das habilidades sociais e de dirección, e a través das destrezas que permitan 

a manipulación e transformación. 

 

- Autonomía e iniciativa persoal:  artículase a través dunha metodoloxía de 

proxectos emprendedores. Esta metodología precisa que o alumnado se 

enfronte os problemas de forma autónoma e creativa, así como que se 

planteen diversas estratexias de organización interpersonal, o que 

proporciona oportunidades para o desenrolo de cualidades persoais, tanto 

individuales como sociais. 

 

- Comunicación lingüística: A contribución a esta competencia faise a 

través da adquisición do vocabulario específico, que ten que ser utilizado 

na elaboración do proxecto emprendedor. A lectura, interpretación e 

redacción de informes e documentos, contribúe o coñecemento e a 

capacidade de utilización de diferentes tipos de textos e as súas estructuras 

formais. 

 

- Competencia matemática: A contribución a esta competencia, faise 

mediante o análise do proxecto emprendedor, que necesita o uso de 

ferramentas matemáticas, a lectura e interpretación de gráficos e a 

resolución de problemas baseados na aplicación de expresións 

matemáticas. 

 

- Competencia para aprender a aprender: A observación e a exploración do 

entorno social, a planificación e a organización do traballo, a realización de 

diferentes tarefas, a asunción de responsabilidades e a toma de decisións, 

son accións que posibilitan a adquisición de aprendizaxes significativos e 

útiles, contribuindo o desenrolo da capacidade de aprender a aprender, e a 

autonomía e iniciativa persoal do alumnado 

 



- Competencia social e cidadán: Estas capacidades fomentan a adquisición 

da competencia social e cidadán, o lograr un desenrolo persoal e 

profesional, que permita unha eficaz incorporación dos individuos a un 

entorno laboral real, e porque cada vez máis, a sociedade reclama a 

presencia de persoas emprendedoras, con ideas propias e iniciativa, que de 

forma responsable e respetuosa, estén despostas a participar e implicarse en 

procesos de mellora de esta sociedade. 

 

- Tratamento da información e competencia dixital: A utilización das 

tecnoloxías da información e comunicación como ferramenta integrante do 

proceso ensino-aprendizaxe e como ferramente de traballo eficaz na vida 

cotiá para buscar, seleccionar e interpretar información, permite os alumnos 

adquirir esta competencia, que facilitan o achegamento a outras realidades 

culturales e socioeconómicas. 

 

 

 

TRATAMENTO DE FOMENTO DAS  TIC 

 

 Como dixen antes, as tecnoloxías da información e comunicación , 

utilizaránse como ferramente do proceso ensino-aprendizaxe. Os alumnos 

acudirán cunha periodicidade semanal ( na segunda e terceira avaliación 

fundamentalmente) a aula de informática, e nela, desenvolveránse diversas 

actividades nas que o manexo das tecnologías da información será o eixo 

central. Utilizaráse Internet como ferramenta explicativa, búsqueda de 

información sobre iniciativas emprendedoras, e mesmo  como ferramenta 

de axuda na procura de información válida para a realización dos traballos 

correspondentes. Tamén a aula de vídeo será de moita utilidade na 

proxección de documentales, películas … nas que o alumno poida observar 

a importancia da iniciativa emprendedora. 

 

 

TRATAMENTO DE FOMENTO DA LECTURA 

 

 Nesta materia levaránse o longo do curso, unha serie de actividades 

nas que a lectura xoga un papel fundamental: Non só libros específicos nos 

que se trate a temática propia da asignatura, senón que propiciaremos a 

lectura semanal dun xornal na que os alumnos buscarán noticias 

relacionadas con a actividade empresarial, emprendedora ou relacionada 

indirectamente coa mesma. Dita lectura faráse o longo de todo o curso ; 

ademáis procederemos a lectura de revistas relacionadas co mundo da 

empresa ( Emprendedores), cunha periodicidade mensual. E por último, 



faremos  unha ou dúas lecturas o longo do curso, de biografías de 

emprendedores que sexan relevantes e que chamen a atención dos alumnos.  

 

CONTRIBUCIÓN AO  PLAN  DE  CONVIVENCIA 

 

 Nesta materia, desenrolaránse o longo do curso diversos traballos e 

actividades relacionados coa iniciativa emprendedora. O alumnado terá que 

elaborar un plan de empresa, no que terán que traballar en equipo para a 

realización de dito plan. Polo tanto, traballaremos de forma especial o 

traballo en grupo entre o alumnado, potenciaremos as relacións de traballo 

entre eles, e faremoslle ver, como a unión, traballo en equipo, 

solidariedade, compañerismo….., son piares básicos na sociedade, pero 

tamén no mundo da empresa, e moito máis para levar adiante ( e con éxito) 

un proxecto empresarial. 

 

 

 

 

 

 

OBXECTIVOS  XERAIS 

 

 

1.- Comprender o concepto de emprendedor e a súa evolución a través do 

tempo. 

2.- Valorar a figura do emprendedor como axente do cambio social, do 

desenrolo e da innovación. 

3.- Coñecer os rasgos que caracterizan á persoa emprendedora e como se 

manifestan en capacidades e actitudes concretas de aprendizaje. 

4.- Desenrolo do espíritu emprendedor a través do fomento de actitudes, 

capacidades, habilidades sociais e de dirección. 

5.- Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación como 

instrumento básico de iniciativas emprendedoras. 

6.- Identificar as propias capacidades e intereses para a toma de decisións 

sobre estrategias personais de formación e inserción sociolaboral, tendo en 

conta as características do seu entorno. 

7.- Desenrolo das capacidades de negociación e resolución de problemas. 

8.- Definir os aspectos xerais e os elementos que constitúen un proxecto 

emprendedor. 

9.- Coñecer as funcións e responsabilidades das persoas que interveñen nas 

diferentes facetas do proxecto 

10.- Obter, seleccionar e interpretar a información sobre os aspectos 

socioeconómicos e financieros relevantes que afecten ó proxecto. 



CONTIDOS  CONCEPTUAIS 

 

 

 

 Bloque I 

 

 

 

Tema 1.- O espíritu emprendedor: concepto de emprendedor 

 

 1.1.- Introducción 

 1.2.- Concepto 

 1.3.- Evolución Histórica 

 1.4.- A figura do emprendedor 

 1.5.- Dimensión Social 

 

 

Tema 2.- Cualidades persoais 

 

 2.1.- O emprendedor, ¿nace ou se fai? 

 2.2.- O emprendedor fronte ó risco 

 

Tema 3.- Habilidades Sociais 

 

 3.1.- O traballo en equipo 

 

Tema 4.- Habilidades de dirección 

 

 4.1.- Planificación e toma de decisións 

 4.2.- A organización 

 4.3.- O liderazgo e a negociación 

 

Tema 5.- O emprendedor na sociedade 

 

 5.1.- Factores socioeconómicos do entorno 

 5.2.- Tipos de emprendedores : o emprendedor empresarial 

 5.3.- Evaluación do potencial do emprendedor 



CONTIDOS PROCEDIMENTAIS DO BLOQUE I 

 

 

- Identificación do que é un emprendedor nunha visión global 

- Autoevaluación do potencial do emprendedor 

- Identificación do papel do risco nos negocios e a actitude ante él. 

- Identificación dos elementos do entorno do emprendedor 

- Análise da evolución do concepto de emprendedor 

- Clasificación dos tipos de emprendedores 

- Diferenciación do traballo por conta propia e allea 

- Identificación do proceso de organización que ten que ter todo 

emprendedor e da súa necesidade. 

- Identificación do liderazgo como instrumento indispensable no 

entorno da empresa 

 

 

 

 

 

CONTIDOS ACTITUDINAIS DO BLOQUE I 

 

 

- Curiosidade pola figura do emprendedor 

- Toma de conciencia sobre a capacidade de ser emprendedor dun 

mesmo 

- Valorar os elementos do entorno do emprendedor 

- Toma de conciencia sobre o papel do risco no mundo da empresa 

- Valorar os aspectos positivos e negativos sobre o traballo por conta 

propia. 

 

 

 

 

 

Bloque II.-    O PROXECTO EMPRENDEDOR 

 

 

Tema 6.- Xeración e formulación e ideas 

 

6.1.- Detección de oportunidades e necesidades sociais: fontes de        

ideas e fontes de información. 

6.2.- Análise e selección. Formulación do proxecto 



Tema 7.- Elaboración do proxecto emprendedor 

 

 7.1.- Búsqueda e selección de información 

 7.2.- Definición de obxectivos e evaluación de necesidades. 

 

Tema 8.- Análise da viabilidade do proxecto 

 

 8.1.- Viabilidade persoal e técnica 

 8.2.- Viabilidade institucional e financiera 

 

Tema 9.- Planificación do Proxecto 

 

9.1.- Planificación do tempo e definición e secuenciación de 

tarefas. 

9.2.- Os recursos disponibles e a súa organización 

9.3.- Plan de comunicación e comercialización. 

 

 Tema 10.- Execución do proxecto 

 

  10.1.- Xextión de recursos humáns 

  10.2.- Xestión de recursos financieros 

  10.3.- Coordinación de actividades 

 

 

 

 

 

CONTIDOS PROCEDIMENTAIS DO BLOQUE II 

 

 

- Identificación das principais fontes de ideas 

- Análise da viabilidade dunha idea e valoración dos novos sectores de 

servizos como xeradores de ideas 

- Identificación das diferentes fontes de información e a súa obtención 

e diferenciación nas futuras ideas 

- Análise da viabilidade da idea, tanto a nivel técnico como económico 

- Estudio da planificación e da posta en marcha do proxecto, 

analizando os recursos humans necesarios, as distintas fontes de 

ingresos financieros, a temporalización do mesmo e a organización 

de cada unha das actividades que se levarán a cabo no proxecto. 

  



 

 

CONTIDOS ACTITUDINAIS DO BLOQUE II 

 

 

- O recoñecemento da idea como motor da futura empresa e polo 

tanto, asumir a importancia no estudio da mesma. 

- A curiosidade por aqueles negocios innovadores que tiveron éxito 

- Valorar a dificultade na iniciativa emprendedora 

- Interese polo proxecto que se elixiu e a actitude positiva de poder 

levalo a cabo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

 

 A avaliación será formativa, aplicándose durante o proceso de 

aprendizaxe e levándose a cabo a través da observación sistemática dos 

alumnos. 

 Haberá uns exames parciais correspondentes a cada avaliación, e 

unha avaliación final, na que se comprobe o grao de consecución dos 

obxectivos e contidos mínimos esixidos. Valorarase: 

   

a) A participación do alumno no desenrolo das sesións e as  

súas intervencións  

b) O respeto polos compañeiros e polas opinións dos demáis, 

aínda cando non coincidan coas súas. 

c) A calidade do proxecto presentado ó final do curso. 

 

A materia non será calificada sen a presentación do proxecto. A nota final 

incluirá tamén as notas dos exames escritos sobre os coñecementos teóricos 

expostos na aula. 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 



 

 Básicamente, a hora de avaliar o alumnado, utilizaránse os seguintes 

instrumentos de avaliación: 

- Traballos, comentarios sobre artigos de periódicos, comentarios de 

vídeos que proxectaremos o longo do curso… 

- Participación na aula: a participación activa do alumno no aula, 

valoraráse positivamente, e a pasividade ou falta de actitude, 

negativamente 

- Exercicios téoricos ( exames) 

- Relacións cos compañeiros, potenciando como positivo o traballo en 

equipo, a solidaridade entre eles, e negativamente o contrario 

 

 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

 
   

 Os procedementos de avaliación xirarán en torno a observación 

diaria do alumno, o seu traballo, a súa participación, actitude, cumprimento 

dos traballos e dos prazos previstos, respeto hacia todos os membros da 

comunidade educativa..... Ademáis , nesta materia, en cada trimestre 

faremos: 

1) Exposición teórica dos contidos desenrolados na presente 

programación, que serán obxeto dos examenes correspondentes. 

2) Elaboración dun Plan de empresa, no que se tratará de aplicar os 

coñecementos teóricos a posta en marcha dunha idea empresarial. O 

traballo será en equipo, e avaliaráse ( ademáis do traballo en sí), a 

capacidade do alumno para traballar conxuntamento do resto dos 

compañeiros do equipo 

3) Exposición dos distintos traballos na aula, e analizando con sentido 

crítico os mesmos 

4) Cando asistamos a charlas ou conferencias, o alumnado deberá 

entregar o profesor, un resumen da mesma, para comprobar o grao de 

atención e seguimento que o alumno fixo da mesma. 

5) Utilizaremos as novas tecnoloxías para estudar e analizar iniciativas 

emprendedoras xa consolidadas, das cales os alumnos deberán 

analizar con sentido crítico, e entregar un resumen por escrito dos 

aspectos máis sobresaíntes de ditas iniciativas, sinalando os aspectos 

positivos e aqueles que son máis negativos. 

 

 

PROCEDEMENTO PARA A REALIZACIÓN DA AVALIACIÓN 

INICIAL 



     A avaliación inicial, realizaráse tanto ó inicio do curso, como ó 

inicio do desenvolvemento de cada unidade didáctica.  

     A materia de Obradoiro de Iniciativas Emprendedoras, e unha 

materia relativamente nova, na que o alumnado non ten ningún 

coñécemento previo. Polo tanto, o inicio do curso, faremos unha proba para 

coñecer o grao de coñecemento dos alumnos sobre temas de actualidade 

relacionadas co mundo da economía e da empresa, dende un punto de vista, 

moi sinxelo e absolutamente práctico, de coñecemento da realidade 

económica e empresarial. Previo a esta proba, comprobaráse o grao de 

facilidade lectora dos alumnos, posto que é moi importante para todas as 

materias e tamén para esta. 

Ao inicio de cada unidade didáctica, partirase dunha primeira 

aproximación ós coñecementos do alumnado sobre a temática, mediante 

preguntas abertas ou outros medios co obxectivo de avaliar os 

coñecementos previos, intereses, baleiros de coñecementos, e ideas 

preconcebidas. 

 

 

  



CRITERIOS  DE  CUALIFICACIÓN 

 

 

 Conceptos     Porcentaxe 

 

Traballo na aula e exames teóricos      50% 

 Proxecto de empresa       50% 

 

 

Na convocatoria de  Setembro, o criterio de cualificación, será únicamente 

a proba escrita ( examen), cun porcentaxe dun 100%. 

O alumnado que teña a materia pendente, recuperará dita materia a través 

dos distintos exames que se farán o longo do curso, sendo o criterio de 

cualificación principal e único, a proba escrita ( 100%). A materia 

superarase cunha cualificación de 5 ou superior 

As probas escritas, tanto nas avaliacións parciais  como finais, nas 

convocatorias de xuño e Setembro, levarán a valoración individual de cada 

pregunta ( 1 pto, 0,5 ptos….) a fin de que o alumno coñeza a puntuación 

que corresponde a cada pregunta. 

Os criterios de corrección, estarán basados nos contidos reflexados nas 

unidades didácticas, nos contidos mínimos reflexados, e ademáis, ditos 

criterios axustaránse a redacción das preguntas dos exames, onde se 

demanda claramente unha resposta clara sobre o que se pregunta. 

 

 

CONTIDOS MÍNIMOS 

 

1) Describir as características do emprendedor e idenficar as súas 

cualidades persoais e profesionais. 

2) Recoñecer as ideas e desenrolos máis innovadores que se xeneran 

nunha sociedade 

3) Examinar as diferentes opcións de formación e inserción 

sociolaboral existentes na actualidade, destacando a capacidade 

creativa e innovadora como recursos básicos. 

4) Seleccionar a información relevante e organizar a búsqueda dos 

datos necesarios para a toma de decisións e a súa integración na 

elaboración do proxecto. 

5) Identificar e definir os aspectos determinantes do proxecto 

emprendedor 

6) Analizar e argumentar a viabilidade persoal, técnica, institucional e 

financeira do proxecto 

7) Coñecer os trámites e actuacións a realizar para iniciar o proxecto. 



8) Precisar as fases que conforman o proxecto: obxetivos, 

planificación, execución, evaluación e control. 

9) Valorar as conclusións e propostas formuladas 

10) Recoñecer as actitudes e cualidades persoais, e en particular, a 

predisposición, responsabilidade, comportamento e implicación no 

proxecto. 

11) Apreciar as habilidades sociais e de dirección desenroladas o longo 

do proceso, e en concreto, a capacidade de comunicación, de 

relación e de traballo en equipo na elaboración do proxecto 

emprendedor. 

 

 

 

 

MINIMOS EXIXIBLES 

 

- O aprobado sitúase no 5. Sen proxecto non se pode aprobar a 

materia. 

- Os exames teóricos aprobánse a partir de cinco. 

- Asimesmo, faránse todas as probas acordadas polo profesor que 

traten de comprobar que o alumno asimilou os contidos mínimos 

descritos na programación. 

 

 

METODOLOXIA DIDÁCTICA 

 

 

 A materia Obradoiro de Iniciativas Emprendedoras, é unha 

asignatura nova para o alumnado, na que utilízase unha terminoloxía na 

que o alumnado non está habituado, ben polo seu descoñecemento ou ben 

polas ideas previas que os alumnos ponderan ter, posto que en ocasións 

poden ter algunha información pero carente de sentido e de 

contextualización. 

Empregaráse unha metodoloxía expositiva no desenrolo dos temas, 

acompañada de preguntas, debates, cuestionarios… 

Os alumnos traballarán tanto individualmente como en grupo para o 

desenrolo dos proxectos elegidos. Asimesmo, levaránse a cabo comentarios 

e posta en común de calquera das noticias de actualidade que se relacione 

co mundo dos negocios ou calquera tema que afecte o mundo das finanzas. 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 



 

 O longo do curso, realizaranse tres avaliacións. O reparto dos temas 

será como sigue: 

1ª avaliación: temas 1 ó 4, ambos inclusive 

2ª avaliación: do tema 5 ó 7, ambos inclusive 

3ª avaliación: temas 8,9 e 10 

 

 O traballo sobre o Plan de Empresa, desenrolaráse o longo do curso, 

e será entregado o fin do mesmo, pero debendo dar contas o fin de cada 

trimestre, o profesor, a fin de facer un seguimento do mesmo. 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A  DIVERSIDADE 

 

 Os intereses dos  alumnos, súa motivación, e incluso súas aptitudes, 

diferencianse progresivamente o longo desta etapa. Cada alumno posee 

unha serie de peculiaridades que o diferencia do resto dos compañeiros, e 

por tanto, non todos eles van a aprender o mesmo ritmo ou van a ter as 

mesmas capacidades e intereses. A educación debe permitir e facilitar 

desenrolos educativos distintos, que se correspondan con esos intereses e 

aptitudes. O obxectivo último é conseguir que o alumno alcance o 

obxectivos xerais da etapa e lle permita obter o título de Graduado na ESO. 

Entre as medidas propostas, contémplanse as adaptacións do 

currículo, os agrupamentos flexibles ( si é posible), os dedoblamentos de 

grupos, establecemento de programas de reforzo e outros programas de 

tratamento personalizado para o alumno con necesidad específica de apoyo 

educativo. Todas as medidas que se poideran adoptar, faráse en 

colaboración do Departamento de Orientación do Centro. 

 

 

 

 

 

PLAN  DE  TRABALLO ESPECIFICO PARA O ALUMNADO 

REPETIDOR ( MATERIA PENDENTE): 

 

 

 

Contidos exixibles : 

 



Os contidos exixibles para a superación da materia pendente, 

veñen explicitados polos contidos mínimos expresados nesta 

programación para a superación da asignatura, é que son :   

 

1) Describir as características do emprendedor e idenficar as súas 

cualidades persoais e profesionais. 

2) Recoñecer as ideas e desenrolos máis innovadores que se xeneran 

nunha sociedade 

3) Examinar as diferentes opcións de formación e inserción 

sociolaboral existentes na actualidade, destacando a capacidade 

creativa e innovadora como recursos básicos. 

4) Seleccionar a información relevante e organizar a búsqueda dos 

datos necesarios para a toma de decisións e a súa integración na 

elaboración do proxecto. 

5) Identificar e definir os aspectos determinantes do proxecto 

emprendedor 

6) Analizar e argumentar a viabilidade persoal, técnica, institucional e 

financeira do proxecto 

7) Coñecer os trámites e actuacións a realizar para iniciar o proxecto. 

8) Precisar as fases que conforman o proxecto: obxetivos, planificación, 

execución, evaluación e control. 

9) Valorar as conclusións e propostas formuladas 

10) Recoñecer as actitudes e cualidades persoais, e en particular, a 

predisposición, responsabilidade, comportamento e implicación no 

proxecto. 

11) Apreciar as habilidades sociais e de dirección desenroladas o 

longo do proceso, e en concreto, a capacidade de comunicación, de 

relación e de traballo en equipo na elaboración do proxecto 

emprendedor.    

 

 

Programa de Reforzo para a recuperación da materia pendente    

 

 

Os alumnos que teñan a materia pendente, terán a súa disposición 

unha hora semanal , na que poderán consultar e aclarar todas as dúbidas 

que lle poidan xurdir a hora de preparar a materia. Dita consulta 

semanal faráse co profesor/a correspondente que imparta a materia no 

curso correspondente. 

 O profesor correspondente establecerá unha serie de actividades, 

tarefas, explicacións …, que  contribúan a que o alumno poida recuperar 

a materia o longo do curso. A hora semanal, estableceráse o inicio de 

curso, por acordo entre o alumnado que teña a materia pendente e o 



profesor que imparta a materia. Dita hora será flexible, e acomodaráse 

as necesidades  do alumnado, sen desbotar o feito de que en algunha 

ocasión, o alumno poida participar co alumnado do curso actual, sempre 

que as posibilidades horarias do alumno o permitan. 

 

 

Actividades de Avaliación para o alumnado repetidor 

 

 

O profesor establecerá un calendario de avaliación para estes 

alumnos, que lles permita compaxinar as materias do curso actual, con 

as materias pendentes. Estableceráse un calendario de probas 

trimestrais: cada trimestre o alumno terá que entregar o profesor aquelas 

tarefas, traballos… que o longo de cada trimestre determine o profesor, 

así como a realización dun exercicio teórico ( exame), no que se 

constate o interese do alumno pola superación da materia. 

Os traballos, actividades e calquera outra tarefa que se establezca, 

determinaráse o inicio de cada trimestre, así cómo as datas de entrega o 

profesor 

 

 

Criterios para a superación da materia pendente         

 

Para os alumnos que teñan a materia pendente, seguiránse os 

seguintes criterios a hora de valorar a superación da materia: 

 

1) Entrega dos traballos establecidos ( Plan de empresa, 

fundamentalmente), nas datas acordadas co profesor. 

Valoraráse como imprescindible a implicación do alumno na 

elaboración dos traballos  e a súa entrega en tempo e hora. 

Posto que son alumnos que cursan seus estudos nun curso 

superior, e a efectos de facilitarlle a superación da materia, 

valoraráse positivamente este apartado ( entrega de traballos), 

de tal forma, que  a superación do mesmo, leva implícito a 

superación da materia.Suporá un 50% na nota final 

2) Probas escritas ( exames). Será imprescindible a presentación 

dos exames e a realización de ditas probas ( un examen por 

trimestre). A importancia destas probas na nota final, suporá un 

40% do total da nota 

3) Actitude do alumno: unha actitude positiva cara a materia, con 

decidida implicación na superación da mesma, participación na 

hora semanal de reforzo, e claro interese do alumno hacia a 



materia, serán factores que serán valorados positivamente. 

Suporá un 10% no resultado global      

 

 

     Avaliación da propia programación e da práctica docente 

Ó longo do curso faráse un seguimento da programación feita ó inicio 

do curso.  

Trimestralmente faráse unha análise dos temas impartidos na aula con 

respecto ó programado ó inicio do durso, establecendo as correccións 

necesaria, de ser o caso. 

A avaliación da práctica docente plantéxase en dous eidos: 

o Analizando de forma persoal e con sentido crítico a marcha do 

curso, os resultados académicos …, comprobando se o alumnado entende e 

asimila os conceptos estudados  

o Someténdose á opinión do alumnado, a través de enquisas que de 

forma puntual pode facerse o fin de cada trimestre ou ben a fin de curso, 

para valorar a opinión do alumnado. Os alumnos dun Ciclo Superior xa 

alcanzaron un grado de madurez ( supónse) que lles permite emitir xuízos , 

e polo tanto, coas cautelas oportunas, pódese ter en conta a valoración que 

fan da práctica docente 

       



MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTIVOS 

 

Para o desenvolvemento das sesións, empregarase o seguinte material: 

 

- Periódicos, revistas e calquera publicación que teña que ver cos 

temas desenvolvidos 

- Utilización de Internet como fonte de acceso á realidade económica 

- Vídeos 

- Distintas fontes estadísticas de información necesaria para o 

desenvolvemento do proxecto. 

- Apuntes facilitados polo profesor para o seguimento da 

programación 

- Material facilitado por BIC GALICIA sobre os emprendedores. 

 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

 

 

Cómo actividades complementarias prevese unha charla sobre o mundo da 

empresa e a creación de empresas, impartida por BicGalicia, con datas 

aínda por confirmar 

 

 

 

 

 

 

 

Pontevedra, 15-9-2014 

 

 

       

 

 

 

 

Xefe Departamento: José M. Justo Acevedo 
 


