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OBJECTIUS de la matèria:
El desenvolupament d'aquesta matèria ha de contribuir a que els alumnes adquireixin
les següents capacitats:
- Identificar la naturalesa, funcions i principals característiques de diferents tipus
d'empreses.
- Analitzar el funcionament econòmic global de les empreses a partir de la funció
específica de cada una de les seves àrees d'activitat, les seves relacions internes i la seva
dependència externa.
- Interpretar els estats de comptes anuals d'empreses petites o mitjanes, identificant els
desequilibris econòmics i financers, proposar i avaluar mesures correctores.
- Abordar amb autonomia i creativitat la planificació de projectes senzills d'iniciativa
empresarial, anticipant els diversos recursos i aspectes a tenir en compte per organitzar i
gestionar el seu desenvolupament.
- Reconèixer la varietat d'aportacions econòmiques i socials dels distints tipus
d'empreses i valorar críticament la seva incidència sobre el medi ambient i la qualitat de vida
de les persones.
- Analitzar els mecanismes i valors bàsics del funcionament de les organitzacions i dels
grups, elaborar judicis i criteris personals sobre les raons de les disjuncions i conflictes.
- Obtenir, seleccionar i interpretar informació, tractar-la de forma autònoma, adoptant
mètodes adequats per a cada situació particular, i aplicar-la a la resolució de problemes
pràctics.
- Transmetre i comunicar informacions de manera organitzada i intel.ligible,
seleccionant el format o el canal tècnic més adient en funció del contingut, intencions del
missatge i característiques del receptor.
- Actuar en flexibilitat i confiança i prendre decisions a partir d'una planificació
rigorosa, contrastada i documentada.
Continguts:
UNITAT DIDÀCTICA 1: L´EMPRESA I EL SEU ENTORN
UNITAT DIDÀCTICA 2: LA INFORMACIÓ A L’EMPRESA
UNITAT DIDÀCTICA 3: LA FUNCIÓ FINANCERA
UNITAT DIDÀCTICA 4 : LA FUNCIÓ PRODUCTIVA
UNITAT DIDÀCTICA 5: DESENVOLUPAMENT DE L'EMPRESA
UNITAT DIDÀCTICA 6: LA FUNCIÓ COMERCIAL DE LES EMPRESES
UNITAT DIDÀCTICA 7: L'ORGANITZACIÓ I DIRECCIÓ DE L'EMPRESA
UNITAT DIDÀCTICA 8: EL IMPOSTOS QUE AFECTEN A LES EMPRESES

Avaluació:
Els instruments que farem servir per avaluar són els següents:
1.El treball diari de l'alumne/a. La predisposició positiva envers de les tasques pròpies
de l'assignatura i dels deures com alumne/a.
2.La implicació activa i positiva en el bon desenvolupament de la classe. Ens referim a la
puntualitat en les entrades i sortides de classe, a la participació oral, a la
col·laboració i al respecte en vers els companys i la professora.
3.Les proves sobre els continguts i procediments. En cas de no poder assistir a un
examen s’haurà de presentar a la professora un justificant, en cap cas es repetirà un
examen per una absència considerada no justificable, la qual cosa es considerarà
una no presentació a l’examen.
4.Els treballs o petites investigacions.
D’aquests elements (Proves escrites i activitats), es valorarà especialment:
- L’estructuració, la claredat expositiva, la coherència i l’ordre de l’argumentació.
- La comprensió dels conceptes i temes que es presenten i la capacitat de relacionar-los adequadament, més
enllà de la repetició memorística.
- L’originalitat i creativitat així com el pensament propi i la capacitat de tenir un punt de vista crític i
autònom envers els temes tractats.
- La capacitat d’anàlisi en el comentari de textos, així com l’encert en la identificació de la problemàtica i
de les idees principals de textos i la correcta contextualització del fragment
- L’ampliació dels continguts de la matèria amb coneixements adquirits a altres matèries o fora de l'aula,
així com la capacitat per aplicar els coneixements vists a classe a qüestions referents a la vida quotidiana.
- La presentació, correcció escrita i oral, i l'adequació tant gramatical com o estilística.
- Una ortografia deficient podrà restar fins a un 10% de la qualificació de treballs, activitats i proves escrites.

El 90% de la nota de l'avaluació es determinarà a través de les proves escrites i/o orals,
l'altre 10% dependrà de les activitats realitzades ( és molt important que els treballs s'entreguin
en les dates fixades)
Recuperacions:
Per aprovar l'assignatura s'ha de treure almenys un 5 de cada avaluació, en aquest cas ,
la nota de juny serà la mitjana de les 3. Després de cada avaluació es podrà fer una recuperació.
Recuperació maig: farà una recuperació global o per avaluacions.
Recuperació juny: es recuperà l'assignatura amb un únic examen global.

