Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Pompeu Fabra
INFORMACIÓ DE LA MATÈRIA DE 2on BAT Economia de l'empresa
Nom del professor: Anna de la Cruz

Grup: 2on BAT C/S

1. CONTINGUTS

Durant aquest curs treballarem els temes següents:
Num.

Títol de la unitat didàctica

1

La comptabilitat i el cicle comptable.

Hores
progra
mades
20

2

L’anàlisi dels estats financers: Anàlisi patrimonial i financera

14

3

L’Anàlisi econòmica.

13

4

La inversió en l’empresa.

14

5

Les fonts de finançament.

15

6

Els cicles interns: El Període Mitjà de Maduració

10

7

La direcció estratègica de l’empresa.

10

8

Creixement intern i extern de l’empresa.

8

9

La creació d’una empresa i el pla d’empresa

10

2. OBJECTIUS

1. Adquirir una visió general de l'activitat empresarial generadora de benestar,
treball i riquesa en la societat, en un entorn canviant que requereixen una gestió,
presa de decisions i resolució de conflictes.
2. Analitzar les actuacions de l'empresa en l'assoliment dels seus objectius i les
interrelacions amb l'entorn i elaborar criteris personals sobre els efectes, defensant
els seus punts de vista amb autonomia i respecte per altres opinions.
3. Identificar les àrees funcionals que componen l'empresa
l'empresa, la funció que
desenvolupen i les seves relacions internes de manera vinculada amb les que
formen part de l'entorn més pròxim.
4. Interpretar la gestió dels recursos humans com una oportunitat de generar
avantatges competitius de l'empresa a través de la gestió del capital humà, de les
relacions i la motivació dins l'empresa i de la resolució de conflictes.
5. Reconèixer la importància de la investigació i la innovació, motors del canvi
tecnològic, la millora competitiva i el progrés econòmic en un món globalitzat.
6. Valorar la incidència de l'activitat empresarial en la qualitat de vida de les
persones, la distribució de la riquesa i l'esgotament dels recursos naturals prenent
consciència de la necessitat de la sostenibilitat de l'activitat productiv
productiva i de l'ètica
empresarial.
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7. Identificar factors de limitació o desigualtat per causa del gènere o per altres
causes en l'activitat empresarial i conèixer possibles mesures correctores.
8. Analitzar les accions comercials que realitzen les empreses identificant els
destinataris, interpretant estratègies possibles, valorant l'impacte i manifestant
iniciativa i creativitat en el disseny de propostes pròpies.
9. Obtenir, registrar i interp
interpretar
retar la informació comptable de les empreses, detectar
els desequilibris més comuns i proposar mesures correctores, valorant la fiabilitat en
relació amb la gestió, les garanties davant tercers i la responsabilitat fiscal.
10. Planificar, dissenyar, com
comunicar
unicar i defensar amb rigor, iniciativa i creativitat un
projecte senzill d'empresa definint el producte o servei, identificant els recursos
necessaris, analitzant-ne
ne la viabilitat i establint les estratègies comercials oportunes.
11. Utilitzar els mitjanss i les tecnologies de la informació i la comunicació com a eina
quotidiana d'obtenció, tractament, selecció i anàlisi d'informació empresarial,
verificant la seva fiabilitat i aplicant
aplicant-la
la a la presa de decisions empresarials.
12. Interpretar i valorar de manera general les decisions de les empreses en les
seves estratègies de creixement, internacionalització, re localització considerant el
paper de les PIME i en el context d'una economia globalitzada.
3. CRITERIS D'AVALUACIÓ
L’avaluació ha de tenir un ccaràcter
aràcter formatiu, regulador i orientador del procés
educatiu, i la informació que proporciona ha de permetre no tan sols millorar els
aprenentatges de l’alumnat sinó també els processos d’ensenyament emprats pel
professor i la seva pràctica docent. Disting
Distingim
im les següents components:
3.1. Avaluació formativa
formativa: Del procés d’ensenyament–aprenentatge
aprenentatge en curs. És un
indicador per saber fins a quin grau s’estan assolint els objectius desitjats. Com a
orientació adjuntem un llistat d'ítems la presència d'alguns de
dels
ls quals pot quedar a
criteri del professor.
-Activitats
Activitats recollides per a puntuar. Puntuació: 1
1-10
-Projectes/treballs/investigacions
Projectes/treballs/investigacions individuals o en equip (originalitat, expressió oral,
TIC utilitzada, l'estètica...). Puntuació: 1
1-10
-Proves escrites sense avisar. Matèria treballada en dies recents. Puntuació: 1
1-10
Contribució a la nota final de trimestre: 10%
3.2. Avaluació sumat iva
iva:: És un indicador per saber fins a quin grau s’han assolit
(avaluació sumat iva)) els objectius del curs.
-Proves escrites (1 hora) avisades amb un mínim d'una setmana. Puntuació: 1
1-10
-Proves
Proves orals(si és el cas). Puntuació: 1
1-10
Contribució a la nota final de trimestre: 80%
3.3. Avaluació de l'actitud
l'actitud:
-Assistència
Assistència a classe i comportament
-Actitud vers la matèria.
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Contribució a la nota de trimestre: 10%
Per aprovar el trimestre només es faran mitjana amb notes superiors al 4. Amb
notes inferiors, caldrà recuperar la part no aprovada.
Degut al caire acumulatiu de conceptes que tenen les matèries al Batxillerat, es
considera
onsidera oportú que el professor de la matèria pugui fer qüestions de temes
anteriors en una prova.
Per normativa de centre, l'assistència és obligatòria,, per tant, tot aquell alumne que
tingui unes faltes d'assistència superiors al 20%,
0%, perd el dret a l’avaluació
continuada.
4. CRITERIS DE RECUPERACIÓ TRIMESTRAL, JUNY I SETEMBRE
Es preveuen tres nivells de recuperació: - la recuperació trimestral
- la recuperació del curs
- la recuperació de matèries del curs
anterior
4.1.Recuperació trimestral
trimestral.
Els alumnes que suspenguin el 1r (2n) trimestre podran recuperar
recuperar-lo amb un
examen durant el 2n (3r) trimestre en un dia prèviament convingut. La recup
recuperació
del 3r trimestre tindrà lloc a final de curs, en els dies previstos dins el calendari del
centre.
Dels temes desenvolupats durant el trimestre, l'alumne només s'haurà d'examinar
d'aquells el domini mínim dels quals no hagi acreditat.(nota inferior a 4)
En aquesta prova de recuperació, la nota màxima serà un 5.
La nova nota trimestral es re calcularà tenint en compte les notes de les parts ja
aprovades.
La nota de final de curs serà la mitjana aritmètica de la nota dels tres trimestres. La
nota mínima de cada trimestre per tal de fer mitjana és de 4.
4.2. Recuperació del curs.
L'alumne que, o bé tingui una nota inferior a 4 en algun trimestre, o bé tingui una
mitjana global del curs inferior a 5, haurà d'acreditar el domini dels objectius mínims
del curs en la prova extraordinària de juny La superació d'aquesta prova es farà
amb una nota màxima de 5.
4.3. Recuperació de matèries del curs anterior.
Els alumnes amb l'assignatura de cursos anteriors pendents tindran l'oportunitat
d'acreditar l'assoliment dels objectius mínims d'aquestes matèries en un examen
extraordinari que tindrà lloc en els dies que hagi previst el centre i en el número de
convocatòries que dicta la llei.

CODI: R-PE06.3-3.1*

Pàgina 3 de 3

Aquest document podria esdevenir obsolet un cop imprès.

