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FULL INFORMATIU BATXILLERAT CURS 2022/23
Avaluació

MATÈRIA: FUNCIONAMENT DE L’EMPRESA CURS:
PRIMER

CRITERIS D’AVALUACIÓ

1. Descriure l’activitat empresarial i l’empresari en relació amb la seva funció de
satisfacció de les necessitats, els objectius perseguits, i l’organització
necessària per a la presa de decisions en condicions de risc dins un entorn
canviant.

2. Identificar les diferents àrees organitzatives de l’empresa interpretant la
comunicació interna i l’organització i els conflictes que es generen en el
decurs de la seva activitat.

3. Reconèixer l’ètica i la responsabilitat social corporativa de l’empresa davant
les conseqüències socials i mediambientals de la seva activitat, analitzar i
mostrar opinions personals raonades i argumentades sobre casos i mantenir
una actitud respectuosa durant el debat.

4. Analitzar i resoldre problemes i situacions amb l’ajuda d’arbres o matrius de
decisió, utilitzant un criteri de decisió apropiat, interpretar de manera
coherent els resultats i valorar l’eicàcia de cada sistema.

5. Identiicar les etapes d’un procés de selecció i contractació de personal i
descriure la gestió dels recursos humans respecte a les competències, les
relacions i el coneixement en la creació de capital humà.

6. Reconèixer els aspectes bàsics de les relacions laborals dins l’empresa, la
contractació i la determinació del salari.

7. Classificar i calcular els costos de producció d’una empresa i prendre
decisions sobre externalització de costos en casos senzills.

8. Identificar situacions de discriminació per raons de gènere o per altres
motius en l’àmbit de l’empresa i elaborar propostes correctores que portin a
la igualtat d’oportunitats.

9. Estructurar i resoldre en casos concrets qüestions relacionades amb la
planificació i control de projectes i de gestió d’inventaris.

10.Determinar, per a casos senzills, la quota de mercat i el mercat potencial
d’un producte i descriure el seu públic objectiu i el posicionament.

11. Analitzar de manera simple casos de màrqueting, identifiant les estratègies
utilitzades en les variables del màrqueting mix, i elaborar amb creativitat
noves propostes d’acord amb uns objectius prèviament establerts.

12.Assenyalar les característiques dels mètodes de comunicació comercial de
les empreses i proposar, per a un cas determinat, un missatge o activitat
d’acord amb uns objectius concrets.
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EINES i SISTEMES D’AVALUACIÓ
L’avaluació es farà per mitjà de:

● Un examen trimestral com a mínim ……………….. 90%
● Resta: …………………………………………………. 10%

o Exercicis realitzats a casa o a classe (orals i/o escrits)
o 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 juny trimestral.

Els alumnes que vulguin millorar nota ho podran fer als exàmens de millora de juny,
prova que englobarà tota la matèria.

SISTEMA DE RECUPERACIÓ
1. Les avaluacions suspeses es recuperaran en el temps, la forma i criteri

que consideri oportú el professorat responsable de la matèria.
2. Els alumnes que no hagin superat el curs hauran de realitzar un examen

extraordinari de recuperació al juny de tot el curs.

 NORMATIVA
LOMLOE - Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre
Projecte de Decret 2022, d’ordenació dels ensenyaments de batxillerat

https://projectes.xtec.cat/nou-curriculum/wp-content/uploads/usu2072/2022/07/
20220711_Articulat_projecte_decret_batxillerat_sc.pdf
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