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ECONOMIA I ORGANITZACIÓ 
D’EMPRESES 

(1r i 2n de Batxillerat) 
 

Introducció: 

 

L’ objectiu de la matèria d’economia i organització d’empreses ,en endavant EOE, és 

aconseguir que els alumnes tinguin una visió global de l’empresa i del seu funcionament 

tant en les seves relacions internes com amb la seva projecció a l’exterior. 

 

Apropar la situació d’incertesa que estem vivint  actualment servirà per mostrar a 

l’alumnat la utilitat de l’anàlisi estratègic   per identificar amenaces i també oportunitats 

en l’entorn més proper, primer, i després a nivell més abstracte.  

 
Seguint el decret 142/2008 del 15 de juliol del departament d’ensenyament així com les 

orientacions sobre els continguts objecte d’avaluació a les PAU s’ha procedit a 

programar el curs actual  per a 1r i 2n de batxillerat. 

 
És important que es tingui en compte la importància del desenvolupament de la competència 
digital per : 

 
 

 Afavorir la comunicació. 

 Descarregar fitxers i notícies d’interès. 

 Treballar amb programari com el full de càlcul o el processador de textos. 

 Penjar dubtes i suggeriments al campus virtual . 

 Consulta de pàgines relacionades amb la matèria per complementar els 

aprenentatges a classe. 

 
 
En aquest curs treballarem amb la plataforma classrooom  en comptes del moodle com 
havíem fet en anys anteriors. Tinc la idea que sigui més pràctic treballar des de qualsevol 
dispositiu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRATÈGIES I CRITERIS D’AVALUACIÓ. 
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A més dels criteris d’avaluació propis de cada bloc de continguts i que es troben recollits 

en les programacions didàctiques  crec necessari assenyalar alguns hàbits de treball i 

normes de comportament per poder aprofitar la matèria i obtenir un bon nivell de 

coneixements. 

 
De forma genèrica s’avaluarà cada unitat segons les tres dimensions del saber: 

 
Saber (conceptes): 

 

 Definir i classificar correctament l’aspecte preguntat amb la temàtica conceptual que 

va relacionada. 

 La qualitat de l’expressió i l’ús correcte del vocabulari tècnic específic. 

 
     Capacitat per argumentar, justificar i debatre les opinions sobre els conceptes 

treballats a classe que tinguin diferents interpretacions 
 

Saber fer (procediments): 

 La metodologia utilitzada en la recerca del resultat i l’encert d’aquest seguint les 

orientacions dels continguts objecte d’avaluació. 

 
 La interpretació del resultat i la qualitat de la justificació /raonament de les 

conclusions obtingudes. 

 
 Utilitzar les habilitats apreses per valorar situacions financeres i comptables i 

proposar mesures correctores. 

 
 Utilitzar les TIC en la recerca i el tractament de dades. 

 
Saber ser (actitud): 

 
 Puntualitat en la presentació dels treballs realitzats a casa o a classe així com 

l’assistència. 

 Predisposició a la recerca d’informació i al treball en equip. 

 

 Esforç per corregir i superar errors comesos en el desenvolupament de les activitats 

de desenvolupament i d’aplicació de continguts així com certa autonomia per 

realitzar activitats de reforç. 

 

 Participació activa a classe en comentaris orals o preguntes al grup. 

 

 Solidaritat ajudant a companys amb dificultats quan es fa alguna tasca en grup. 

 

 Constància en el procés d’elaboració del projecte empresarial. 
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Consideracions generals d’avaluació: 

 
Els criteris per establir aquesta nota són: 

 
 

 Les faltes de puntualitat i d’assistència no justificades. 
 

 Realització de treballs en grup i tasques diàries. 
 

 Participació activa, afany de superació i correcció dels errors comesos. 

 
 Utilització dels materials proposats pel professor per dur a terme els objectius 

de la matèria. 
 

 

Amb caràcter general les proves escrites tindran un pes del 70% i els treballs escrits , 

orals, feina diària i comportament serà d’un 30%. 

 

La ponderació tant del conceptes com dels procediments pot variar atenent a la 

naturalesa dels continguts. No obstant això, pot oscil·lar, com a màxim, un 10% 

 

El procés d’avaluació serà continu, això vol dir que no només la superació d’una prova 

permet superar la matèria. El conjunt de treballs i tasques que es realitzin durant el curs 

també influirà en la nota global. De forma detallada a cada unitat s’especificarà quines 

activitats seran objecte d’avaluació. 

 

Recuperació: 
 

Si una de les avaluacions tingués una qualificació superior a quatre no caldrà superar-la en 

tant que la mitjana aritmètica del curs sigui superior a 4,75. 

 
Al mes de Maig(2BTX)/Juny(1BTX) es realitzarà una prova de recuperació de la matèria. 

Podran recuperar els continguts de cada avaluació per separat, en cas que no n’hagin 

aprovat una o dues, o bé de tot el curs si no n’han aprovat cap. 

 
Consideraré recuperada la matèria si la nota es superior a 4,75 i cada bloc de continguts, 

com a mínim, té una nota superior a quatre. 

 
 

En cas que no es superi alguna o diverses proves l’alumnat tindrà dret a una 

convocatòria extraordinària al mes de juny (2BTX) /setembre (1BTX). 

 
 

En aquesta prova s’avaluaran i s’hauran de superar els continguts de tot el curs amb 

una nota superior a 4,75. 
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