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1. OBJECTIUS 
 
L’ensenyament de l’Economia de l’empresa en batxillerat tindrà com a finalitat el 

desenvolupament de les següents capacitats: 
 
1. Identifica la naturalesa, funcions i principals característiques dels tipus d’empreses 

més representatives. 
2. Apreciar el paper de les empreses en la satisfacció de les necessitats dels 

consumidors i en el augment de la qualitat de vida i benestar de la societat, així com 
elaborar judicis o criteris personals sobre les seves disfuncions. 

3. Analitzar l’activitat econòmica de les empreses, en especial les de l’entorn immediat, 
a partir de la funció específica de cadascuna de les seves àrees organitzatives, les 
seves relacions internes i la seva dependència externa. 

4. Reconèixer la importància que per a les empreses i la societat tenen la investigació, 
les innovacions tecnològiques i la globalització econòmica en relació amb la 
competitivitat, el creixement i la localització empresarial. 

5. Valorar críticament les possibles conseqüències socials i mediambientals de l’activitat 
empresarial, així com la seva implicació en l’esgotament dels recursos naturals, 
assenyalant la seva repercussió en la qualitat de vida de les persones.  

6. Analitzar el funcionament d’organitzacions i grups en relació amb la seva aparició i 
resolució de conflictes. 

7. Identificar les polítiques de màrqueting de diferents empreses en funció dels mercats 
als que dirigeixen els seus productes. 

8. Interpretar, de manera general, estat de comptes anuals d’empreses, identificant els 
seus possibles desequilibris econòmics i financers i proposar mesures correctores. 

9. Obtenir, seleccionar i interpretar informació, tractar-la de forma autònoma, utilitzant, 
en el seu cas, mitjans informàtics, i aplicar-la a la presa de decisions empresarials. 

10. Dissenyar i elaborar projectes senzills d’empresa amb creativitat i iniciativa, 
proposant els diversos recursos i elements necessaris per a organitzar i gestionar el 
seu desenvolupament. 

 

2. DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES 
Aquest continguts es distribuiran de la manera següent: 
 

PRIMERA AVALUACIÓ  
 

UNITAT 1. EMPRESA I EMPRESARI. 
Continguts: 
1. L’activitat econòmica. 
2. L’empresa. 
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3. L’empresari. 
4. Elements de l’empresa. 
5. Objectius empresarials. 
6. Funcionament de l’empresa. 
 

 (Educació per al consum i educació per a Europa) 
 
UNITAT 2. DIRECCIÓ I ORGANITZACIÓ DE L’EMPRESA. 

Continguts: 
 

1. Procés d’administració. Concepte i fases. 
2. Funció de planificació. 
3. Funció d’organització. 
4. Funció de gestió. 
5. Funció de control. 

 
( Educació moral i cívica, educació en matèria de comunicació,educació ambiental) 
 
UNITAT 3. ESTRATÈGIA I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL. 

Continguts: 
 

1. Estratègia empresarial. 
2. Les estratègies competitives: l’avantatge competitiu i la creació de valor. 
3. L’entorn de l’empresa. 
4. Estratègies de creixement. 
5. Internacionalització. Multinacionals. 
6. Les petites i mitjanes empreses (pimes) 
7. L’empresa i les tecnologies de la informació i la comunicació. 
 
 (Educació moral i cívica, educació per a Europa, educació en matèria de comunicació) 

 
UNITAT 4. CLASSES D’EMPRESES. 

Continguts: 
 

1. Legislació mercantil. 
2. Classificació de les empreses. 
3. Tipus d’empreses segons les formes jurídiques. 
4. Societat mercantil. 
5. Societats mercantils especials. 

( Educació moral i cívica, educació per al consum) 
 
 
 
 
 SEGONA AVALUACIÓ 
  
 
UNITAT 5. ÀREA D’APROVISIONAMENT. 

 
Continguts: 

 
1. La funció d’aprovisionament. 
2. La gestió d’inventaris. 
3. Valoració de les existències. 

(Educació per a la salut, educació en matèria de comunicació, educació moral i cívica) 
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UNITAT 6. ÀREA DE PRODUCCIÓ. 

 
Continguts: 

 
1. Producció i procés productiu. 
2. La tecnologia i la innovació tecnològica (R+D+I) 
3. La funció de producció. Productivitat i eficiència. 
4. Els costos de l’empresa. 
5. Llindar de rendibilitat o punt mort. 
6. La gestió de la producció. 
7. La qualitat a l’empresa. 
8. L’empresa i la protecció del medi ambient. 

( Educació moral  i cívica, educació en matèria de comunicació, educació per a la salut) 
 
UNITAT 7 . ESTATS FINANCERS DE L’EMPRESA.  

Continguts: 
 

1. La informació a l’empresa. 
2. El patrimoni de l’empresa. 
3. Els resultats de l’empresa. 
4. El pla generals de comptabilitat. 
5. Els comptes anuals oficials. 
6. La fiscalitat empresarial. 

(Educació per al consum , educació en matèria de comunicació, educació moral i cívica )  
 
UNITAT 8. ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS DE L’EMPRESA.  

Continguts: 
 

1. Introducció a l’anàlisi dels estats comptables. 
2. Anàlisi patrimonial. 
3. Anàlisi financera. 
4. Anàlisi econòmica. 
 

(Educació moral i cívica, educació en matèria de comunicació)  
 
 
TERCERA AVALUACIÓ  

 
UNITAT 9. ÀREA DE FINANÇAMENT I INVERSIÓ. 

Continguts: 
 

1. Fons de finançament de l’empresa. 
2. Fons de finançament segons la seva titularitat. 
3. Cost i selecció de la font de finançament. 
4. La inversió. Concepte i tipus. 
5. Característiques d’una inversió. 
6. Mètodes de selecció i valoració d’inversions. 
7. Els cicles de l’empresa. 
8. Període mitjà de maduració. 

( Educació per al consum, educació ambiental, educació per a Europa, educació per a la 
salut, educació en matèria de comunicació) 
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UNITAT 10. ÀREA COMERCIÁL. EL MÀRQUETING. 
Continguts: 

 
1. El departament comercial. 
2. El mercat. 
3. Estudi de mercat. 
4. Comportament del consumidor. 
5. La segmentació de mercats. 
6. Posicionament de producte. 
7. El màrqueting i els seus elements. 
8. El producte. 
9. El preu. 
10. La promoció. 
11. La distribució. 
12. El pla de màrqueting. 
13. Aplicació al màrqueting de les noves tecnologies de la informació  i la 

comunicació.(TIC) 
(Educació en matèria de comunicació, educació per al consum,educació moral i cívica)  

 
 
UNITAT 11. LA GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS. 

Continguts: 
 

1. La gestió dels recursos humans. 
2. Funció de la gestió dels recursos humans. 
3. Gestió per competències i intel·ligència emocional. 
4. La motivació dels recursos humans. 

( Educació en matèria de comunicació) 
 

 
 

3. CRITERIS D’AVALUACIÓ 
BLOC 1 

 
1. Descriure i interpretar els diferents elements de l'empresa, les classes d'empreses i les seves 

funcions en l'Economia, així com les diferents formes jurídiques que adopten, relacionant amb 
cadascuna d'elles les responsabilitats legals dels seus propietaris i gestors i les exigències de 
capital. 

 
2. Identificar i analitzar els trets principals de l'entorn en el qual l'empresa desenvolupa la seva 

activitat i explicar, a partir d'ells, les diferents estratègies i decisions adoptades i les possibles 
implicacions socials i mediambientals de la seva activitat. 

 
 
 

BLOC 2 
 

3. Identificar i analitzar les diferents  estratègies de creixement i les decisions 
preses per les empreses, prenent en consideració les característiques del marc  global en el 
qual actuen. 
 
 

 
BLOC 3 
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4.  Explicar la planificació, organització i gestió dels recursos d'una empresa, valorant les 

possibles modificacions a realitzar en funció de l'entorn en el qual desenvolupa la seva 
activitat i dels objectius plantejats. 
 
  

BLOC 4 
 

5. Analitzar diferents processos productius des de la perspectiva de l'eficiència i la 
productivitat, reconeixent la importància de la R+D+i. 

 
6. Determinar l'estructura d'ingressos i costos d'una empresa, calculant el seu benefici 

i el seu llindar de rendibilitat, a partir d'un supòsit plantejat. 
 

 
7. Descriure els conceptes fonamentals del cicle d'inventari i manejar els models de 

gestió. 
 
 

BLOC 5 
 

8. Analitzar les característiques del mercat i explicar, d'acord amb elles, les polítiques de 
màrqueting aplicades per una empresa davant diferents situacions i objectius. 

 
 

BLOC 6 
 

9. Identificar les dades més rellevants del balanç i del compte de pèrdues i guanys, 
explicant el seu significat, diagnosticant la situació a partir de la informació obtinguda i 
proposant mesurades per a la seva millora. 

 
10. Reconèixer la importància del compliment de les obligacions fiscals i explicar els diferents 

impostos que afecten a les empreses. 
 
 

 
BLOC 7 

 
11. Valorar diferents projectes d'inversió, justificant raonadament la selecció de l'alternativa 

més avantatjosa, i diferenciar les possibles fonts de finançament en un determinat suposat, 
raonant l'elecció més adequada. 
 

 

4. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  
Es realitzaran tres avaluacions. En cada avaluació s’han de valorar l’aprofitament 

educatiu i els continguts mínims(expressats en l’apartat 4) . Es tindran en compte els 
següents criteris: 
 
- Proves objectives escrites: es valoraran els coneixements adquirits pels alumnes, així com 

la seva capacitat per a expressar-los de forma clara i concisa. Per valorar el grau 
d’adquisició dels coneixements per part dels alumnes es realitzaran dues proves escrites 
en cada avaluació. En aquestes proves objectives escrites es valorarà la claredat en 
l’exposició dels continguts i la manca de faltes d’ortografia (es penalitzarà un 0.1 punts per 
cada falta d’ortografia fins a un màxim de 0.5 punts i fins a un màxim de 0.5 punts per 
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mala presentació). La mitjana d’aquestes proves comptaran un 75% de la nota final de 
l’avaluació. 

 
- Presentació dels exercicis i controls:  es realitzaran controls sobre els continguts explicats 

durant la mateixa. Es  tindrà en compte la claredat en l’exposició, així com les idees i 
opinions pròpies dels alumnes que siguin capaços d’elaborar en el seu treball diari fora de 
la classe. Aquestes activitats comptaran un 25% de la nota final de cada avaluació. El 
percentatge dels controls i activitats variarà en cada avaluació tenint en compte les 
activitats i treballs realitzats pels alumnes. 

 
Aquest percentatges (75%,25%) es podran canviar en les avaluacions si per algun motiu 
el 25% de les activitats té un pes en la nota que no és adient, en cas de què per exemple 
s’hagin fet molt poques o no siguin molt representatives , i com a conseqüència la nota 
final no sigui representativa del treball i l’ esforç dels alumnes. 
 

- Actitud i participació en classe: es valorarà de forma positiva la participació regular de 
l’alumne en els debats que es desenvolupin en la classe. També es tindrà en compte la 
capacitat crítica desenvolupada pels alumnes davant els grans problemes econòmics que 
tenen lloc en la societat actual i l 'interès per portar a l'aula articles relacionats amb la 
matèria que es tracta en aquells moments. 

 
- Es considerarà superada una avaluació sempre que el resultat final obtingut en la mateixa 

sigui igual o més gran que 5 punts. 
 
- Per a obtenir una qualificació positiva en l’assignatura serà necessari obtenir una 

qualificació de com a mínim 5 punts en cadascuna de les tres avaluacions. La nota final 
de l’assignatura serà la mitjana aritmètica de les notes de les tres avaluacions.  

- Per acord dels claustre de professors es  baixarà fins a mig punt la qualificació d’un 
examen per faltes d’ortografia i fins a mig punt per mala presentació; i en cas dels treballs 
per faltes d’ortografia fins a 1 punt i fins a 1 punt per manca de presentació. 

 
- Es deixaran de corregir les respostes il·legibles o que no estiguin perfectament 

identificades amb el número de la pregunta. 
 

- Els alumnes que presentin treballs ja presentats en cursos anteriors, copiïn als exàmens, 
facin xuletes o qualsevol altre cosa semblant tindran com a nota un zero en l’activitat. 

 

 

5. ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ  
 
Recuperació d’avaluacions pendents 

 
Després de cada avaluació es donarà una nova oportunitat als alumnes per a superar 

l’avaluació suspesa mitjançant la realització d’una prova escrita, i serà considerada superada 
sempre que la nota obtinguda sigui més gran o igual a 5 punts. A més no es podrà recuperar 
l’avaluació a l’alumne si durant la mateixa no ha presentat tots els exercicis i treballs demanats. 

Els alumnes que tenen l’avaluació superada també es poden presentar a pujar nota. 
 

 
En acabar la tercera avaluació hi ha uns dies per a la realització dels exàmens finals. 

Els alumnes que tinguin el curs suspès per tenir pendent alguna de les avaluacions s’hauran 
de presentar obligatòriament  a la prova final de la matèria corresponent que servirà com a 
examen de recuperació . Els alumnes que tinguin el curs aprovat  però que vulguin millorar la 
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seva nota també es podran presentar a un examen final que  pot ser diferent de l’examen de 
recuperació anterior. 

Les proves de recuperació tindran la mateixa estructura que les realitzades durant el 
curs. 

 
Convocatòria  extraordinària 

 
 En cas no obtenir una qualificació positiva  en l’assignatura ,l’alumne s’haurà de 
presentar a l’examen de recuperació extraordinària de tota l’assignatura. 
  L’examen de recuperació extraordinari tindrà la mateixa estructura que els realitzats 
durant el curs. 

 L’alumne amb la matèria pendent per la convocatòria extraordinària rebrà unes 
orientacions didàctiques on s’especificaran els continguts de l’examen. 
 
Matèries pendents de cursos anteriors 
 


