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ECONOMIA DE L’EMPRESA I: CRITERIS D’AVALUACIÓ CURS 2019-20 
 
OBJECTIUS DE LA MATÈRIA 
 
El món empresarial té una presència quotidiana en la nostra societat, ja 
sigui quan exercim el rol de consumidors, treballadors o d’empresaris.  
 
L’objectiu de la matèria és estudiar l’empresa, com s’organitza i quines 
repercussions socials, econòmiques i mediambientals té amb el seu 
entorn. El tractament d’aquests temes pretén un doble objectiu: en 
primer lloc ajudar a la  comprensió del nostre entorn, necessari per la 
futura incorporació dels estudiants al món laboral, i en segon lloc preparar 
als alumnes per a estudis superiors en l’àmbit de l’empresa. 
 
La matèria s’estructura en dos cursos, el primer curs s’inicia amb una 
introducció general de l’empresa com organització, per després accedir als 
diferents departaments: recursos humans, producció i gestió comercial. 
En el segon curs s’aprofundeix en el departament de gestió i finances, 
tractant temes com la comptabilitat, la inversió i el finançament. La 
matèria finalitza amb la realització d’un petit projecte d’iniciativa 
empresarial. 
 
Les competències bàsiques que es treballen amb aquesta matèria i que 
contribueixen als objectius del batxillerat són tres:  
 

 La competència en gestió i organització, que implica assolir la 
capacitat de planificar les activitats, les persones i els recursos de 
forma adient, sota unes restriccions de costos, temps, o espai, i 
prenent les decisions oportunes per arribar a l’objectiu fixat. 

 La competència en estratègia, que implica decidir d’entre les 
diferents alternatives la més adequada, avaluant les diferents 
possibilitats i  assumint els riscos relacionats. 

 La competència en emprenedoria, que implica assumir 
responsabilitats, lideratge, iniciativa empresarial, autonomia, 
creativitat, seguretat en un mateix i acceptació del fracàs. 

 
 
AVALUACIÓ DE LA MATÈRIA 
 
El procés d’avaluació té per finalitat comprovar el procés d’aprenentatge 
de l’alumne i es basa en els objectius de la matèria. 
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En el moment d’avaluar als alumnes es tindran en compte les proves 
escrites individuals que es realitzaran de forma periòdica, així com 
l’atenció, actitud i treball diari de l’alumne i també els treballs especials, 
individuals o en grup, quan n’hi hagi. 
 
El resultat de l’avaluació serà una xifra numèrica entera, del 0 al 10, 
havent superat la matèria si la nota final iguala o supera el 5. 
 
Per trobar la nota final de curs es farà la mitjana aritmètica de les notes 
obtingudes en cada trimestre.  
 
L’alumne que obtingui una qualificació de la matèria inferior a 5 no supera 
els objectius proposats, i per tant caldrà que recuperi tota la matèria. Té 
una primera opció fent un examen de suficiència el mes de juny, i en últim 
terme hi ha la convocatòria extraordinària del mes de setembre (en 
aquest últim cas es pot treure una nota superior a 5). 
 
Per l’obtenció de la nota de cada trimestre es procedirà de la següent 
manera: 
 
Es farà com a mínim una prova en cada trimestre. En cas que se’n faci més 
d’una es farà una mitjana aritmètica entre les notes de les proves 
realitzades. En aquesta nota no es tindrà en compte els decimals, però sí 
que es tindran en compte per trobar la nota final de curs. 
 
Els treballs, individuals o en grup, són sempre de caràcter voluntari, i 
permeten a l’alumne la millora de la nota de l’examen, segons aquest 
barem: 
EX – 1 
NOT – 0,5 
B – 0,25 
SUF – 0,10 
 
En totes les proves escrites hi haurà una part pràctica (comentari de text, 
resolució de problemes, interpretació de dades o gràfics...) i una part 
teòrica-conceptual, i també hi poden haver preguntes sobre notícies 
d’economia o empresa comentades a classe. 
 
En totes les proves s’informarà a l’alumne del valor numèric de cada 
pregunta. 
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En les respostes de l’alumne es valorarà de forma especial la comprensió 
dels continguts tractats, més que la resolució numèrica. Així mateix també 
es considerarà positiu la utilització d’un vocabulari tècnic.  
 
Els errors ortogràfics i les deficiències expressives en relació als termes 
econòmics suposen una disminució de la qualificació global de l’exercici 
(0,10 punts per error). 
 
Els alumnes que no hagin presentat els deures se’ls restarà 0,25 punts en 
la prova escrita corresponent. 
   
Els alumnes estan obligats a entregar un resum dels apunts dels temes 
treballats en el moment de fer l’examen. En cas que l’alumne no ho 
entregui se li restaran 2 punts. Si el resum no és correcte o falten apartats 
es restarà 1 punt a l’examen. 
 
En cas de faltes d’assistència continuades sense justificar o faltes 
conductuals o bé una actitud no adequada a l’aula, la nota del trimestre 
serà inferior a 5, amb independència de les notes obtingudes en les 
diferents proves i treballs. 
 
 
Estudis de diferents empreses 
 
Per poder aprofundir els temes treballats es fa necessària una connexió 
amb l’objecte d’estudi real: l’empresa.  
Per aconseguir-ho es fa almenys una sortida durant el curs, per visitar 
empreses ubicades al nostre país i també es comptarà amb la visita al 
centre d’empresaris,  per conèixer de més a prop com s’organitza i 
gestiona una empresa. També es faran estudis d’actualitat de diverses 
empreses a classe. 


