CRITERIS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ

AREA: ECONOMIA
MATÈRIA: ECONOMIA DE L'EMPRESA 1

NIVELL: 1R BATXILLERAT

OBJECTIUS:
1. Adquirir una visió general de l’activitat empresarial com a generadora de benestar, treball i
riquesa en la societat, apreciant els objectius i mitjans disposats 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 positius i negatius
que poden tenir, defensant els seus punts de vista amb autonomia i respecte per altres
opinions.
3. Identificar les àrees funcionals que componen l’empresa, la funció que desenvolupen i les
seves relacions internes de forma 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 estratègica de la investigació i la innovació com a motors del
canvi tecnològic, la millora competitiva i el progrés econòmic i social 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 productiva i de l’ètica empresarial.
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 les diverses estratègies possibles, valorant l’impacte sobre el comportament de
les persones consumidores i manifestant iniciativa i creativitat en el disseny de propostes
pròpies.
9. Obtenir, registrar i interpretar la informació comptable de les empreses, detectar els
desequilibris més comuns i proposar mesures correctores, valorant la importància de la seva
fiabilitat en relació a la gestió, les garanties davant persones terceres i la responsabilitat
fiscal.
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10. Planificar, dissenyar, comunicar i defensar amb rigor, iniciativa i creativitat un projecte senzill
d’empresa definint el producte o servei, identificant els recursos necessaris, analitzant-ne la
viabilitat i establint les estratègies comercials oportunes.
11. Utilitzar els mitjans i 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-la a la presa de decisions empresarials.
12. Interpretar i valorar de forma general les decisions de les empreses en les seves estratègies
de creixement, internacionalització, deslocalització considerant el paper de les PIME i en el
context d’una economia globalitzada.

Instruments d'avaluació
AVALUACIÓ FINAL
A l'hora d'avaluar el trimestre, per obtenir la qualificació final, el professor considerarà els
següents percentatges:
a) Nota examen trimestral 70%.
En aquest examen es valoraran tots els continguts del trimestre.
b) Treballs realitzats pels alumnes que s’hauran d’entregar en una data prefixada 20%.
c) Actitud, valors i normes 10%
•
•
•
•

Interès i responsabilitat per la feina
Participació a classe
Educació i correcció a l’aula
Respecte envers companys i professorat

En cas de:
Confinament individual i preventiu: a l’espera d’un resultat de prova COVID i que l´alumne/a no
presenti malestar, aquest/a seguirà la matèria de manera telemàtica, seguirà treballant al
mateix ritme que la classe i, si cal, tindrà altres dates d’entrega de treballs i/o exàmens.
Confinament del grup classe o de centre: s’establirà un horari telemàtic de seguiment de les
classes i si s’allargués en el temps els criteris d’avaluació serien redefinits.
Malaltia de l’alumnat: totes les feines quedarien aturades fins recuperació del benestar. Si
l’alumne estigués malalt però es veiés amb capacitat per treballar telemàticament, es parlaria
de quines feines realitzar.
En tot cas, a l’igual que les classes presencials, l’entrega de tasques telemàtiques serà
obligatòria igual que l’assistència a les classes telemàtiques.
Faltes d’assistència:
Faltes per malaltia en un examen. L’alumnat pot justificar fins a 3 vegades la falta d'assistència
a un examen, essent justificat per la pròpia família mitjançant trucada telefònica o agenda al
seu tutor/a de grup. A partir d’aquí, no es repetirà cap examen sense justificant mèdic.
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Faltes injustificades. Segons queda recollit en les NOFC del centre i redactat de la següent
manera: “Si es fa un 10% de faltes no justificades d’una mateixa matèria, durant un
trimestre, (per exemple: 5 faltes en matèries de 4 hores setmanals), es perd el dret
d’exàmens parcials (avaluació contínua). Suposarà anar a la recuperació trimestral
directament.”

QUALIFICACIÓ FINAL DE CURS I PROCÉS DE RECUPERACIÓ:
La nota final del curs serà la mitjana aritmètica dels tres trimestres. Si és igual o més gran que 5
tindràs l'economia d'empresa I aprovada.
Procés de Recuperació
Es recuperarà el trimestre suspès amb un examen (de TOT el trimestre) durant el període
destinat a les recuperacions.
Al setembre la recuperació és global de tot el curs.
Procés de Millora
A final de curs es farà un examen de millora. Aquest examen permetrà millorar, com a màxim,
2 punts la nota final.

Es descomptarà 0,1 punt per cada falta d'ortografia fins un màxim d'un punt.

