
 

Criteris d’avaluació  

 

 

Curs 2020 - 2021 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ DEL CURS 2020-2021 

  
Departament de Matemàtiques 

                            Decret 142/2008 – DOGC .núm 5183 

 

ECONOMIA DE L’EMPRESA 1r BAT 
 

1. . Descriure l’activitat empresarial i l’empresari en relació amb la seva funció de satisfacció 

de les necessitats, els objectius perseguits, i l’organització necessària per a la presa de 

decisions en condicions de risc dins un entorn canviant.  

2. Identificar les diferents àrees organitzatives de l’empresa interpretant la comunicació 

interna i l’organització i els conflictes que es generen en el decurs de la seva activitat.  

3. Reconèixer l’ètica i la responsabilitat social corporativa de l’empresa davant les 

conseqüències socials i mediambientals de la seva activitat, analitzar i mostrar opinions 

personals raonades i argumentades sobre casos i mantenir una actitud respectuosa durant 

el debat.  

4. Analitzar i resoldre problemes i situacions amb l’ajuda d’arbres o matrius de decisió, 

utilitzant un criteri de decisió apropiat, interpretar de manera coherent els resultats i 

valorar l’eficàcia de cada sistema.  

5. Identificar les etapes d’un procés de selecció i contractació de personal i descriure la gestió 

dels recursos humans respecte a les competències, les relacions i el coneixement en la 

creació de capital humà.  

6. Reconèixer els aspectes bàsics de les relacions laborals dins l’empresa, la contractació i la 

determinació del salari.  

7. Classificar i calcular els costos de producció d’una empresa i prendre decisions sobre 

externalització de costos en casos senzills.  

8. Identificar situacions de discriminació per raons de gènere o per altres motius en l’àmbit de 

l’empresa i elaborar propostes correctores que portin a la igualtat d’oportunitats.  

9. Estructurar i resoldre en casos concrets qüestions relacionades amb la planificació i control 

de projectes i de gestió d’inventaris.  

10. Determinar, per a casos senzills, la quota de mercat i el mercat potencial d’un producte i 

descriure el seu públic objectiu i el posicionament.  

11. Analitzar de manera simple casos de màrqueting, identificant les estratègies utilitzades en 

les variables del màrqueting mix, i elaborar amb creativitat noves propostes d’acord amb 

uns objectius prèviament establerts.  

12. Assenyalar les característiques dels mètodes de comunicació comercial de les empreses i 

proposar, per a un cas determinat, un missatge o activitat d’acord amb uns objectius 

concrets. 

 


