
ECONOMÍA DA EMPRESA
2º DE BACHARELATO

ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓN

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de
Galicia.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B6.1. Identificar os datos máis salientables do balance e da conta de perdas e ganancias, explicar o seu 
significado, diagnosticar a situación a partir da información obtida e propor medidas para a súa mellora

EEB6.1.1. Recoñece os elementos patrimoniais e a función que teñen asignada

EEB6.1.2. Identifica, valora e clasifica os bens, os dereitos e as obrigas da empresa en masas patrimoniais

EEB6.1.3. Interpreta a correspondencia entre os investimentos e o seu financiamento.

EEB6.1.4. Detecta posibles desaxustes no equilibrio patrimonial, na solvencia e no apancamento da empresa, 
mediante a utilización de rateos.

EEB6.1.5. Propón medidas correctoras axeitadas en caso de se detectar desaxustes patrimoniais ou financeiros.

EEB6.1.6. Recoñece a importancia do dominio das operacións matemáticas e dos procedementos propios das 
ciencias sociais como ferramentas que facilitan a solución de problemas empresariais.

EEB6.1.7. Recoñece a conveniencia do equilibrio económico, patrimonial e financeiro da empresa

EEB6.1.8. Valora a importancia da información na toma de decisións

EEB6.1.9. Calcula o resultado do exercicio económico da empresa, empregando os criterios de imputación aplicables

EEB61.10. Identifica, interpreta e clasifica os elementos do resultado da empresa.

B6.2. Recoñecer a importancia do cumprimento das obrigas fiscais e explicar os impostos que afectan as 
empresas

EEB6.2.1. Identifica as obrigas fiscais das empresas segundo a súa organización e a actividade que desenvolvan

EEB6.2.2. Describe o funcionamento básico dos impostos que recaen sobre as empresas e destaca as principais 
diferenzas entre eles.
EEB6.2.3. Valora a achega que supón para a riqueza nacional a carga impositiva que soportan as empresas

B7.1. Valorar proxectos de investimento, xustificar razoadamente a selección da alternativa máis vantaxosa,
diferenciar as posibles fontes de financiamento nun determinado suposto e razoar a elección máis axeitada.

EEB7.1.1. Coñece e enumera os métodos estáticos (prazo de recuperación) e dinámicos (criterio do valor actual neto)
para seleccionar e valorar investimentos
EEB7.1.2. Aplica métodos estáticos (prazo de recuperación) e dinámicos (valor actual neto), nun suposto concreto de
selección de alternativas de investimento para unha empresa

EEB7.1.8. Aplica os coñecementos tecnolóxicos á análise e á resolución de supostos.

B7.1. Valorar proxectos de investimento, xustificar razoadamente a selección da alternativa máis vantaxosa,
diferenciar as posibles fontes de financiamento nun determinado suposto e razoar a elección máis axeitada.

EEB7.1.3. Explica as posibilidades de financiamento das empresas diferenciando o externo e o interno, a curto e a 
longo prazo, así como o custo de cada un e as implicacións na marcha da empresa
EEB7.1.4. Analiza, nun suposto concreto de financiamento externo, as opcións posibles, os seus custos e as variantes 
de amortización
EEB7.1.5. Analiza e avalía, a partir dunha necesidade concreta, as posibilidades que teñen as empresas de recorrer 
ao mercado financeiro.

EEB7.1.6. Valora as fontes externas e internas de financiamento da empresa.

EEB7.1.7. Analiza e expresa as opcións financeiras que mellor se adaptan a un caso concreto de necesidade 
financeira.

EEB7.1.9. Identifica e describe os ciclos da actividade da empresa e as súas fases.
EEB7.1.10. Calcula, para un determinado suposto práctico, os períodos de maduración da empresa, e distingue as 
súas fases.
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Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva

Todos os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe descritos no cadro de arriba son os establecidos no currículo para 2º de bacharelato, e 
estaban programados para a 3º avaliación. Todos son imprescindibles e  avanzamos con eles dende o comezo do confinamento.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: Análise da produción do alumnado.

Instrumentos:  Exercicios  prácticos  presentados  polo  alumnado.  Esta
parte  da  materia  (Contabilidade  e  inversións)  e  fundamentalmente
práctica. Utilizaranse rúbricas para a cualificación das mesmas.
Para  facilitar  ó  alumnado (3  alumnos)  con  algún dos  dous  primeiros
trimestres  pendentes  a  recuperación  dos  mesmos,  realizarase  un
cuestionario  na  plataforma  Google  Classroom  sobre  os  contidos  dos
mesmos. 

Cualificación
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
A  nota  final  do  curso  obterase  como  resultado  da  media  das  dúas
primeiras avaliacións á que se lle sumará a nota do terceiro trimestre
dividida entre 10. É dicir,  o terceiro trimestre terá en todos os casos
unha influenza positiva na nota final, con un máximo na valoración final
de un punto.
Polo tanto, para o alumnado con trimestres pendentes, para superar a
materia, debe obter un 5 como resultado de:
Media  entre  as  dúas  primeiras  avaliacións  máis  a  terceira  avaliación
dividida entre 10.
0,5·(Nota primeira avaliación)+0,5·(nota segunda avaliación)+0,1·(Nota terceira avaliación)

Proba
extraordinaria
de setembro

No caso de resultar necesario a proba extraordinaria de setembro:
A recuperación consistirá na realización de unha proba escrita sobre os
contidos non superados (da primeira, segunda avaliación ou ambas). Para
superar  a  materia  o  alumno/a  debera  obter  a  lo  menos  un  5  como
resultado desa proba máis a terceira avaliación dividida entre 10.
                       Nota proba extraordinaria+0,1·(Nota terceira avaliación)

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:

NON HAI ALUMNADO CON ECONOMÍA PENDENTE DE OUTROS ANOS

Criterios de cualificación:

NON PROCEDE

Procedementos e instrumentos de avaliación:
 NON PROCEDE



3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación)

Actividades

Como  comentaba  en  anteriores  apartados,  os  contidos  do  terceiro
trimestre  son  fundamentalmente  prácticos  polo  que  as  actividades  a
realizar  consistirán  sobre  todo  na  realización  de  exercicios.  Tamén  se
facilitará  a visualización de algún vídeo relacionado ca  materia  pero,  en
todo caso,  relacionado cos  exercicios  a  realizar.  Cada  martes  as  10:00h
realizamos unha conexión vía WEBEX para solucionar as diferentes dúbidas
que poidan aparecer.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Neste 3º trimestre como proposta para adaptarnos a esta situación tan
extraordinaria  que  vivimos  acordamos  entre  alumnado  e  profesor
empregar a plataforma Google Classroom como forma de comunicación e
para presentar as diferentes actividades. Trala enquisa realizada por IES
Chan do  Monte,  podemos  afirmar  que  ningún  alumno ou  alumna  ten
problemas de conexión ou falta de equipo para o desenvolvemento das
actividades a realizar.
Cada  semana  envíaselle  un  documento  con  certos  contidos  teóricos,
visuais ou demostrativos ós que o alumnado pode accedeer para resolver
os exercicios que se lle planean.

Materiais e recursos

Como  parte  desta  formación  telemática  os  materiais  e  recursos
empregados  teñen  que  ver  coas  novas  tecnoloxías.  Empregaremos  as
diferentes  aplicacións  informáticas  (Office,  pdf),  recursos  da  Web
(youtube),  calculadora,  ordenadores  e  os  apuntes  facilitados  polo
profesor.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Comunicaráselle  ó  alumnado  e  as  familias  a  publicación  da
adaptación da programación na Web do centro a través do Espazo
Abalar  e  na  plataforma  que  estamos  a  empregar  este  terceiro
trimestre para o desenvolvemento do mesmo, Google Classroom.
Ademais, comunicarase nas clases que temos por videoconferencia,
a través de Webex, unha vez que estea publicada.

Publicidade Na  páxina  web  do  centro  e  na  plataforma  empregada  neste
trimestre, Google Classroom.
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