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PROGRAMACIÓ D'ECONOMIA DE L'EMPRESA I
La matèria d'Economia de L'Empresa és una matèria de la modalitat de Batxillerat de CC Socials. Es cursa
tant a primer com a segon amb 4 hores lectives a cada curs. El continguts agrupats per trimestres i unitats
didàctiques es presenten a la següent taula.
Economia de l'empresa I - Primer de BatxilleratBloc 1

UD 1

L'empresa i el seu entorn

L'empresa com a organització

UD 2

Classes d'empreses: formes jurídiques...

UD 3

El procés de direcció de l'empresa

UD 4

La presa de decisions

Bloc 2

UD 5

El departament de recursos humans

Gestió dels recursos humans

UD 6

Treball i legislació laboral

Bloc 3

UD 7

La funció de producció i els costos de l'empresa

Gestión de la producció

UD 8

La direcció de la producció

UD 9

L'aprovisionament i les existències

UD 10

La valoració i l'administració de les existències

Bloc 4

UD 11

La funció comercial i l'anàlisi de mercat

Gestió comercial

UD 12

El màrqueting i els seus elements

UD 13

Posicíonament de producte i pla de màrqueting

CRITERIS D’AVALUACIÓ TRIMESTRAL I RECUPERACIÓ
L'avaluació de la matèria es realitzarà seguint les ponderacions que apareixen a continuació:

ACTITUD I DINÀMICA
DE TREBALL

ACTITVITATS

EXÀMENS

NOTA FINAL AVALUACIÓ

5%

10%

85%

100%

Dinàmica de treball.
L'alumnat ha d'assistir a classe obligatòriament. La participació en classe serà motivada i valorada, per tal
que l'alumne/a aporte el seus punts de vista i s'acostume a preguntar per resoldre dubtes.
El professor indicarà les tasques necessàries per assolir els objectius de cada unitat, que hauran de
realitzar-se dins dels terminis establerts. Per exemple, la realització d'un esquema o un mapa conceptual
sobre allò què es treballarà, exercicis de càlcul numèric, comentari d'un text, recerca d'informació,.....Les
diferents activitats seran corregides a l'aula, de forma oral o a la pissarra, tractant de solucionar els dubtes,
o be és facilitarà les solucions.
El professor facilitarà activitats de reforç als i les alumnes que ho necessiten perquè puguen assolir els
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continguts que els hi presenten dificultats. Així mateix, es proporcionaran activitats d'ampliació per aquells
que estiguen interessants en aprofundir en el seu coneixement.
Exàmens
Cada dos unitats didàctiques hi haurà una prova escrita. Així mateix, es faran proves orals. 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, representació gràfica, comentari de textos,
anàlisi de taules,... Per poder treure la mitjana d'avaluació la nota mínima de cada examen serà un 3

RECUPERACIONS TRIMESTRALS:
Per recuperar un examen o una avaluació es concretaran les pautes al llarg del curs. Tanmateix, al final de
cada bloc de continguts, i posteriorment a cada avaluació, es realitzarà una prova escrita de recuperació i
les activitas de recuperació que es considere oportú.
L'alumnat amb una nota inferior a tres o que no s'haja presentat a algun examen hauran de presentar-se
obligatòriament a les proves de recuperació.
Bibliografia recomanada:
Llibre de text:
González, C.; Pina M.; Alfaro, J.; (2012): Economia de l'empresa I (Sèrie Fluvià). McGraw-Hill. Madrid.
ISBN: 978-84-481- 8129-1

