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FULL INFORMATIU BATXILLERAT  CURS 2021/2022 

Avaluació  
  
  

MATÈRIA: ECONOMIA DE L’EMPRESA                         CURS: 
SEGON 
 
 
     CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 

1. Registrar les operacions més habituals en el cicle comptable empresarial, obtenir els 
estats  comptables i tenir consciència de la importància de la fidelitat de la informació 
comptable a la imatge fidel de l’empresa. 

 
 

2. Calcular per a un cas senzill el període mitjà de maduració i relacionar-lo amb el capital 
circulant mínim. 

 
 

3. Interpretar la situació econòmica i financera d’uns estats comptables, mesurar i valorar 
les ràtios més significatives i proposar mesures raonades que duguin a la millora de la 
gestió. 

 
 

4. Proposar fonts de finançament intern i extern en funció de les necessitats d’una 
empresa en concret, caracteritzar i valorar els avantatges i inconvenients en cada cas. 

 
 

5. Seleccionar per mitjà de mètodes estàtics i dinàmics, projectes d’inversió alternatius, 
utilitzar un full de càlcul com a eina de suport en la presa de decisions. 

 
 

6. Analitzar el procés i les estratègies de negoci o corporatives relatives a la localització, 
dimensió, creixement i internacionalització seguit per una empresa i valorar aspectes 
positius i negatius des del punt de vista de la gestió empresarial, però també social i 
mediambiental. 

 
 

7. Elaborar de manera senzilla un petit projecte d’empresa, identificar el producte, 
caracteritzar-ne el mercat, el públic objectiu, fixar una estratègia de màrqueting i calcular 
bàsicament la seva viabilitat. 

 
 

8. Presentar i defensar amb solidesa i creativitat els continguts d’un pla d’empresa i altres 
informes, utilitzant mitjans digitals com a suport dels estudis i la seva exposició. 
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EINES i SISTEMES D’AVALUACIÓ  
L’alumnat serà avaluat per competències tal com preveu la legislació LOE. 

L’avaluació es pot fer a través de diferents paràmetres: 

 

● Un examen trimestral com a mínim. 
● Exercicis orals i escrits realitzats a classe. 
● Exposicions orals individuals. 
● Assistència i puntualitat 

● Treballs  monogràfics individuals i/o de grup.          
● Motivació i interès envers la matèria. 
● Actitud de l’alumne. 

 

NOTA: L’examen realitzat sobre assentaments comptables durant el 1r 

trimestre, tindrà un pes del 10% en el curs, i no del 90% com sí tindran la resta 

d’exàmens. 

 

Exceptuant la nota anterior, en general, l’avaluació es farà per mitjà de: 

● Un examen trimestral com a mínim ……………….. 90% 

● Resta: …………………………………………………. 10% 

○ Exercicis realitzats a casa o a classe (orals i/o escrits) 

○ Actitud i interès envers la matèria 

 

En cas de realitzar algun treball individual i/o d’equip durant algun trimestre, el 

treball comptarà el 30% de la nota d’aquella avaluació, quedant ponderat 

l’examen a un 60% i un 10% la resta. 

Obtindran una avaluació positiva del curs aquells alumnes que superin com a 
mínim dos avaluacions, sent obligatòria la 3a, i la mitja aritmètica de les tres 
avaluacions sigui igual o superior a 5. L’avaluació suspesa haurà de tenir una 
nota mínima de 4. Els exàmens han de tenir més de 3. 
 
En el procés d’avaluació es tindran en compte les faltes ortogràfiques, 
descomptant 0,1 per falta. Màxim a descomptar 1 punt. 
 
És important recordar que l’assistència a classe és obligatòria, i que l’alumne 
perd el dret a l’avaluació continua si supera un 25% de faltes d’assistència NO 
justificades degudament al trimestre, segons normativa del NFOC. Haurà d’anar 
a l’examen de maig trimestral. 
 
Els alumnes que vulguin millorar nota de tot el curs ho podran fer als exàmens 
de millora de juny. Aquesta prova englobarà tota la matèria. 
 
 
SISTEMA DE RECUPERACIÓ 
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1. Les avaluacions suspeses es recuperaran durant el mes de maig. 
 

2. Els alumnes que no hagin superat el curs hauran de realitzar un examen 
extraordinari  de recuperació de tota la matèria al juny. 
 

3. Els exàmens de recuperació de cursos anteriors es  faran durant l’any en 
curs. La prova consistirà en un examen que suposarà el 100% de la nota. 

 

NORMATIVA 

Currículum batxillerat: Decret 142/2008 – DOGC núm. 5183  
 

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/batxillerat/curriculum/ 

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/batxillerat/curriculum/

	NORMATIVA

