DEPARTAMENT DE CIÈNCIES SOCIALS

Matèria: Economia d’empresa 2n BATX
Professor: Jordi Berbis
La matèria d'Economia de L'Empresa és una matèria de la modalitat del Batxillerat de C. Socials. Es cursa
tant a primer com a segon curs, amb 4 hores lectives a cada curs. El continguts agrupats per trimestres i
unitats didàctiques es presenten a la següent taula.
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CRITERIS D’AVALUACIÓ TRIMESTRAL I RECUPERACIÓ
L'avaluació de la matèria es realitzarà seguint les ponderacions que apareixen a continuació:
ACTITUD I TREBALL
ACTITVITATS
EXÀMENS
NOTA FINAL AVALUACIÓ
10,00%

20,00%

70,00%

100,00%

L'alumnat ha d'assistir a classe obligatòriament. La participació en classe serà motivada i valorada, per tal que
l'alumne/a aporti el seus punts de vista i s'acostumi a preguntar per resoldre dubtes.
El professor, en funció del contingut de la unitat didàctica, pot demanar activitats per a entregar que es tindran en
compte per a la nota de la unitat didàctica corresponent. Aquestes s’hauran d’entregar en el termini fixat pel professor.
Cada unitat didàctica hi haurà una prova escrita. Les proves escrites poden constar de preguntes de desenvolupament,
curtes, de relacionar conceptes, de definir conceptes i/o preguntes tipus test, exercicis de càlcul numèric... La nota de
cada avaluació es calcularà com a mitjana de cada unitat didàctica.
Si un alumne no es presenta a un examen per malaltia o per altres causes, aquest no se li repetirà a no ser que porti un
justificant.
Una avaluació suspesa durant el curs, pot ser recuperada per la mitjana del curs. Si aquesta mitjana no dona un
resultat de 5, o si hi ha més avaluacions suspeses, l’alumnat haurà de presentar-se a la prova de recuperació de final de
curs. L’alumnat que, per haver suspès dos o més avaluacions, s’ha de presentar a la prova extraordinària de final de
curs i la supera, tindrà una qualificació d’aprovat, 5, com a resultat del curs en la matèria
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