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CURS 2016-2017 
GRUP: 1r  CCSS  BATXILLERAT 
PROFESSORA: ELISABET MERCADER 
 
 
ECONOMIA DE L’EMPRESA I 
 
 
L’economia i organització de l’empresa ha estat dissenyada d’acord amb dues finalitats 
principals: estudiar globalment l’empresa actual – com s’organitza, com es gestiona- i ajudar a 
l’alumnat a avançar en el seu procés de desenvolupament personal com a futur treballador.  
L’alumnat de batxillerat, que en un futur més o menys proper es podrà integrar com a treballador 
d’una empresa o convertir-se en empresari, ha de conèixer el mon empresarial i preparar-se per 
esdevenir una persona multifuncional, adaptable, efectiva, eficient, que treballa en equip i té clar 
que forma part d’aquesta organització. 
 
Els continguts conceptuals d’aquesta matèria – durant el primer curs- es centren en l’estudi de 
l’empresa des de diferents perspectives: com a unitat econòmica, que produeix béns i serveis i 
que gestiona tot el sistema empresarial; com una unitat que necessita una organització per 
assolir els objectius que s’ha fixat; i com una entitat amb el seu funcionament i les seves funcions 
internes, en què destaquem el procés de presa de decisions i de direcció de l’empresa.  
 
Durant el segon curs els continguts conceptuals d’aquesta matèria es centren en tractar la 
informació de caire econòmic i financer que proporciona la comptabilitat amb la finalitat de 
prendre decisions empresarials i conèixer el projecte de creació d’una empresa.  
 
 
TEMARI 
 
Els blocs en què es divideix aquest curs corresponen a una concepció general de l’empresa en 
tant que organització, i suposen un recorregut per tres de les àrees de gestió en les empreses.: 
 
BLOC 1.  L’empresa com a organització 
 
BLOC 2.  Gestió dels recursos humans 
 
BLOC 3.  Gestió de la producció 
 
BLOC 4.  Gestió comercial 
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CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 
L’avaluació de l’assignatura es farà per trimestres. La nota de cada trimestre serà una mitja 
ponderada entre els exàmens parcials i l’examen de final de trimestre. La qualificació 
s’arrodonirà tenint en compte els procediments i l’actitud de l’alumne. 
 
CONCEPTES: 
S’aniran fent exàmens parcials durant els trimestres, la nota d’aquests exàmens valdrà un 40% i 
el trimestral un 60% de la nota de conceptes.  
 
Si existeix qualsevol indici que faci creure que l’alumne pot estar copiant, això significarà obtenir 
un 0 en aquell examen. 
 
PROCEDIMENTS: 
Es posaran exercicis per fer a casa. Aquests deures són obligatoris i han d’estar nets i ordenats 
per si la professora els demana en qualsevol moment.  
 
ACTITUD: 
Les faltes i retards injustificats reiteradament implicaran suspendre l’assignatura. S’aniran posant 
notes d’actitud valorant el comportament a classe, la predisposició a treballar i esforçar-se, la 
participació… 
 
Les notes negatives d’actitud reiterades poden significar suspendre l’assignatura. 
 
La professora es reserva el dret de canviar els criteris d’avaluació durant el curs, si ho considera 
necessari.  
 


