AREA: ECONOMIA

CRITERIS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ

NIVELL: 2n BATXILLERAT

MATÈRIA: ECONOMIA Y ORGANITZACIÓ EMPRESARIAL II
OBJECTIUS (Al llarg del curs aprendràs):
1. Obtenir, registrar i interpretar la informació comptable de les empreses, detectar els

desequilibris més comuns i proposar mesures correctores.
2. Conèixer les normes generals que han de complir totes les empreses i els aspectes bàsics

de la legislació mercantil.
3. Aprendre el llenguatge de la comptabilitat.
4. Estudiar, valorar i interpretar la situació economicofinancera d’una empresa en un moment

determinat i la seva evolució en el temps.
5. Conèixer i analitzar els estats financers de l’empresa sent conscients dels diferents

elements que componen el patrimoni de l’empresa, el rendiment, l’estat patrimonial i les
perspectives de futur.
6. Conèixer els indicadors que permeten dur a terme una anàlisi detallada de la situació

econòmica i financera d’una empresa i que permeten prendre decisions per millorar la seva
situació.
7. Reconèixer la importància de la inversió en l’empresa, coneixent els diferents elements que

la caracteritzen, la seva classificació, els criteris que es poden aplicar per seleccionar-ne la
millor i els diferents mètodes de selecció.
8. Identificar les fonts de finançament més importants de les quals disposa una empresa, les

diferents maneres de classificar-les i els costos que impliquen, familiaritzant-se amb els
conceptes més importants.
9. Conèixer el cicle intern de l’empresa estudiant el cicle llarg i el cicle curt, el període mitjà de

maduració econòmic i els seus components, el període mitjà de maduració financer i el fons
de maniobra necessari o capital mínim.
10. Adquirir una visió general sobre la direcció estratègica de l’empresa entesa com un procés

on l’empresa ha de gestionar uns recursos a curt i llarg termini amb la intenció d’assolir uns
objectius, i tot això amb un entorn competitiu i amenaçador.
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Reconèixer la importància de la direcció estratègica, els diferents tipus, elements i principis.
12. Identificar les diferents variables que condicionen la localització i la dimensió d’una

empresa, així com les estratègies de creixement tant intern com extern i també la descripció
del procés d’internalització de les empreses.
13. Assolir el coneixement dels trets més característics de les petites i mitjanes empreses

(PIMES).
14. Adquirir els coneixements necessaris per portar a terme un projecte empresarial. Saber

proposar un esquema general de memòria del projecte empresarial, escollir la seva
constitució formal, escollir la forma jurídica i conèixer el conjunt d’obligacions administratives i
els tràmits documentals necessaris per crear-la com a entitat jurídica.
15. Conèixer en què consisteix un pla d’empresa, el seu objectiu principal, com es fa i què es

necessita per crear-lo.

INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ.
AVALUACIÓ FINAL (Què tindrem en compte per posar-te la nota final i quin percentatge
representa):
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) Procediments 20%.
 Valoració de les activitats fetes a classe (individuals, en parelles i grup)
 Treball a casa (deures)
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

Es descomptarà 0,1 punt per cada falta d'ortografia fins un màxim d'un punt.
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.
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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.
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 II aprovada.
Es recuperarà el trimestre suspès amb un examen (de TOT el trimestre) durant la setmana
destinada a les recuperacions.

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.

