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ETAPA BATXILLERAT 

CURS 2021-2022 

ÀREA/MATÈRIA FONAMENTS D’ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ II 

GRUP/GRUPS B2B,B2C 

MESTRE/S-
PROFESSOR/S 

M.PAU INES 

DATA ELABORACIÓ: 08/10/21 

 

1. OBJECTIUS 

El desenvolupament d'aquesta matèria ha de contribuir al desenvolupament en l'alumnat 
de les següents capacitats: 

 

1.  Conèixer des d'un punt de vista pràctic el funcionament d'una organització empresarial i de 
les diferents àrees que la componen. 

2.  Abordar amb autonomia i creativitat la planificació de projectes senzills d'iniciativa 
empresarial, analitzant els aspectes econòmics, financers i legals a tenir en compte, i 
avaluant els recursos necessaris per a la seva posada en pràctica. 

3.  Comprendre les diferents aplicacions de les noves tecnologies de la informació i de la 
comunicació en el món de l'administració empresarial. 

4.  Comprendre i manejar les tècniques bàsiques que es utilitzen en les diverses àrees o 
departaments de la empresa, i identificar els diferents documents generats pel 
desenvolupament de l'activitat empresarial. 

5. Conèixer i aplicar la tècnica comptable per resoldre supòsits senzills d'un cicle econòmic 
complet, e interpretar els comptes anuals de l'empresa. 

6. Identificar i manejar la documentació generada per les operacions de compravenda i les 
diferents formes de cobrament i de pagament. 

7.  Conèixer les operacions financeres més habituals que utilitzen les empreses, així com els 
principals mitjans de pagament i de cobrament i realitzar previsions de tresoreria a curt 
termini, detectant els possibles problemes per falta de liquiditat. 

8. Diferenciar els principals tipus de contractació laboral, confeccionar nòmines i models de 
contractes a partir de supòsits senzills. 

9.  Interpretar els elements bàsics que configuren els diferents impostos que afecten a 
l'empresa i calcular supòsits senzills de tributació. 

10. Actuar amb creativitat i iniciativa davant la resolució de problemes pràctics i mantenir una 
actitud oberta i favorable davant les innovacions i canvis que es produeixen a l'entorn 
empresarial. 
 

2. DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES 

 
PRIMERA AVALUACIÓ 
 
BLOC I  . INNOVACIÓ EMPRESARIAL. LA IDEA DE NEGOCI: EL PROJECTE 

EMPRESARIAL. 

 

1. Innovació empresarial. Aspectes.  

2. Empresa i les noves tecnologies. 

3. Figura de l’emprenedor. Característiques. 
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4. La idea de negoci. Avantatges i inconvenients  de les idees de negoci. 

5. Entorn empresarial. DAFO, PORTER, PEST. Anàlisi de mercats. 

( Educació per a l’esperit emprenedor, educació per a la comunicació) 

(ODS:9 indústria, innovació i infraestructures ) 

BLOC 2. L’ORGANITZACIÓ INTERNA DE L’EMPRESA.FORMA JURÍDICA I 

RECURSOS. 

 

1. Organització interna de l’empresa. 

2. Classificació de les empreses. Tipus d’empreses. Forma jurídica. 

3. Assignació de recursos. 

4. Localització empresarial 

5. Alternatives i objectius del projecte. 

(Educació per a l’esperit emprenedor, educació per a la comunicació) 

(ODS: 12 consum i producció sostenibles ) 

BLOC 3. DOCUMENTACIÓ I TRÀMITS PER A LA POSADA EN PRÀCTICA DE 

L’EMPRESA. 

 

1. Tràmits legals i actuacions necessàries per a la creació d’empreses. 

2. Tràmits específics per a determinats negocis. 

3. Gestió de la documentació necessària per a la posada en marxa d’una 

empresa. (constitució i inscripció en registres) 

(Educació per a l’esperit emprenedor, educació per a la comunicació) 

 

BLOC 7. GESTIÓ DE LA COMPTABILITAT A L’EMPRESA. 

 

1. Mètode comptable. Cicle comptable. 

2. Patrimoni empresarial. 

3. Tramitació de les obligacions fiscals i comptables de l’empresa. 

(Educació per a l’esperit emprenedor, educació per a la comunicació 

SEGONA AVALUACIÓ 

 

BLOC 4. EL PLA D’APROVISIONAMENT. 

 

1. Objectius i necessitats de l’aprovisionament. 

2. Proveïdors i selecció de proveïdors. 

3. Gestió de l’aprovisionament: relacions amb els proveïdors, tècniques de 

negociació i comunicació. 

(Educació per a l’esperit emprenedor, educació per a la comunicació) 

(ODS:7 energia neta i assequible ) 

 

BLOC 5. GESTIÓ COMERCIAL I DE MÀRQUETING EN L’EMPRESA. 
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1. Comercialització de productes i serveis. 

2. Fixació d’estratègies i objectius. 

3. El màrqueting. Polítiques de màrqueting 

4. Fixació dels preus dels productes i serveis i comparació amb la competència. 

5. Analitzar les polítiques de màrqueting  aplicades a la gestió comercial. 

Màrqueting en internet i dispositius mòbils. 

(Educació per a l’esperit emprenedor, educació per a la comunicació 

BLOC 6. GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS. 

 

1. Planificar la gestió dels recursos humans. 

2. Procediments relatius a la selecció de personal. 

3. Gestió de la documentació que genera el  procés de selecció de personal i 

contractació aplicant les normes vigents. 

4. Obligacions administratives del empresari en front a la Seguretat Social. 

(Educació per a l’esperit emprenedor, educació per a la comunicació) 

(ODS:5 igualtat de gènere, 4 educació de qualitat ) 

 

BLOC 7. GESTIÓ DE LA COMPTABILITAT A L’EMPRESA. 

 

1. Mètode comptable. Cicle comptable. 

2. Patrimoni empresarial. 

3. Tramitació de les obligacions fiscals i comptables de l’empresa. 

(Educació per a l’esperit emprenedor, educació per a la comunicació 

 

TERCERA AVALUACIÓ 

 

BLOC 7. GESTIÓ DE LA COMPTABILITAT A L’EMPRESA. 

 

4. Mètode comptable. Cicle comptable. 

5. Patrimoni empresarial. 

6. Tramitació de les obligacions fiscals i comptables de l’empresa. 

(Educació per a l’esperit emprenedor, educació per a la comunicació 

 

 

BLOC 8. GESTIÓ DE LES NECESSITATS D’INVERSIÓ I FINANÇAMENT. VIABILITAT 

DE L’EMPRESA. 

 

1. Inversió empresarial. Fonts de finançament. Cost de les fonts de finançament. 

2. Sistema financer i intermediaris financers. 

3. Necessitats financeres de l’empresa i possibles alternatives. 

4. Mètodes de selecció d’inversions. 

5. Viabilitat de l’empresa: econòmica, financera, comercial i mediambiental. 
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6. Estats de previsió de tresoreria i alternatives de finançament. 

7. Responsabilitat en el compliment  dels terminis de pagament. 

(Educació per a l’esperit emprenedor, educació per a la comunicació 

(ODS: 16 pau, justícia i institucions sòlides ) 

BLOC 9. EXPOSICIÓ PÚBLIC DEL DESENVOLUPAMENT DE LA IDEA DE NEGOCI. 

 

1. Exposició i comunicació del projecte d’empresa. 

2. Eines per recolzar la comunicació i presentació del projecte. 

(Educació per a l’esperit emprenedor, educació per a la comunicació 
 
(ODS:4 educació de qualitat, 5 igualtat de gènere ) 

 
 
 

3. CRITERIS D’AVALUACIÓ 

CRITERIS D’AVALUACIÓ:  
 

BLOC 1 
 

1. Relacionar els factors de la innovació empresarial amb l'activitat de creació d'empreses. 
2. Analitzar la informació econòmica del sector d'activitat empresarial en el qual se situarà 

l'empresa.  

3. Seleccionar una idea de negoci, valorant i argumentant de forma tècnica l'elecció. 
 

 

BLOC 2 

 

4. Analitzar l'organització interna de l'empresa, la forma jurídica, la localització, i els 
recursos necessaris, així com valorar les alternatives disponibles i els objectius marcats 
amb el projecte. 
 

BLOC 3 

 
 

5. Analitzar els tràmits legals i les actuacions necessàries per crear l'empresa. 
6. Gestionar la documentació necessària per a l'engegada d'una empresa. 

 

BLOC 4 

 

7.  Establir els objectius i les necessitats d'aprovisionament. 
8.  Realitzar processos de selecció de proveïdors analitzant les condicions tècniques. 
9.  Planificar la gestió de les relacions amb els proveïdors, aplicant tècniques de negociació 

i comunicació. 
 

 

BLOC 5 

 

10. Desenvolupar la comercialització dels productes o serveis de l'empresa i el màrqueting 
dels mateixos. 
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11.  Fixar els preus de comercialització dels productes o serveis i comparar-los amb els de 
la competència. 

12.  Analitzar les polítiques de màrqueting aplicades a la gestió comercial. 
 

 

 

BLOC 6 

 

 

13. Panificar la gestió dels recursos humans. 
14. Gestionar la documentació que genera el procés de selecció de personal i contractació 

aplicant les normes vigents. 
 

 

 

BLOC 7 

 

15. Comptabilitzar els fets comptables derivats de les operacions de l’empresa, complint 
amb els criteris establerts en el Pla General de Comptabilitat.(PCG) 

 

 

BLOC 8 

 

16. Determinar la inversió necessària i les necessitats financeres per l’empresa, identificant 
les alternatives de finançament possibles. 

17. Analitza i comprova la viabilitat la viabilitat de l’empresa, d’acord a diferents tipus 
d’anàlisis. 

18. Valora i comprova  l’accés a les fonts de finançament per la posada en marxa del negoci. 
 

 

BLOC 9 

 

19. Exposar i comunicar públicament el projecte de l’empresa. 
20. Utilitzar eines informàtiques que recolzin la comunicació i presentació del projecte. 

 

 

 

4. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  

 

El desenvolupament d’aquesta assignatura s’articula al voltant del projecte de creació 
d’una empresa (projecte empresarial) i a la introducció que es fa a la comptabilitat. 

 La nota obtinguda per l’alumne en cada avaluació estarà formada per les diferents notes 
obtingudes durant l’avaluació : 
 
- treballs en grup presentats pels alumnes. El projecte de creació d’empreses es dura a terme 

en grups. S’ha de vigilar que l’aportació de tots els components del grup al treball d’equip 
sigui correcta. 

- treballs individuals realitzats pels alumnes 
- notes de proves objectives realitzades per l’alumne sobre determinats aspectes com per 

exemple l’apartat de comptabilitat. 
- En cada avaluació i tenint en compte d’una banda els continguts a tractar i d’una altra la 

resposta dels alumnes, el professor determinarà la manera d’avaluar (treball de grup, 
treball individual, prova objectiva) i la importància que dóna a cadascun dels treballs. 
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- Per superar l’assignatura és necessari treure una avaluació positiva tant en el treball de 
projecte empresarial com en la part de comptabilitat. 

- La nota final  de curs serà la mitjana de les tres avaluacions i en el seu cas de l’examen 
final. No es farà mitjana a l’alumne que no tingui totes les avaluacions superades amb una 
nota igual o superior al 5. 

- Per acord de claustre es baixarà en totes les proves fins a un màxim de 0.5 punts per 
faltes d’ortografia i fins a mig punt per mala presentació ; i en el cas dels treballs fins a un 
punt per faltes d’ortografia i mala presentació. 

- L’aproximació de la qualificació es farà per arrodoniment a les tres avaluacions, excepte 
de 4 a 5. 

- La qualificació de la matèria a les tres avaluacions és numèrica i entera, però cal guardar 
els decimals i tenir-los en compte per aproximar la nota de l’alumnat a final de curs.  

- La qualificació s’aproximarà per excés a la convocatòria ordinària, excepte de 4 a 5.  
- 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. 

 
- En ser una matèria de quatre hores setmanals, es podria no avaluar a una alumnes que 

tingues més de 6 absències en la mateixa 
 

5. ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ  

 

 
Recuperació d’avaluacions pendents: 
 

Si l’alumne obtingués una qualificació negativa en una avaluació l’alumne l’haurà de 
recuperar repetint treballs o fent proves escrites depenen de les seves mancances. 

Els alumnes que vulguin millorar la nota es poden presentar a la recuperació de cada 
avaluació 

 
Convocatòria extraordinària: 
 

En cas de no obtenir una qualificació positiva en juny de la matèria, l’alumne haurà de 
presentar un treball que consisteix en l’elaboració d’un pla de negoci i una activitat avaluativa 
de la part de comptabilitat. 

 
Matèries pendents de cursos anteriors: 

 


