
 

 
 

PROGRAMACIÓ CURTA 
 

 

 

 

 

Departament: Ciències Socials Estudis: Batxillerat 

Matèria: Economia de l’empresa Curs: 1r 

Professor/a: Joaquín Duarte Hores/setmana: 4 h 

PROGRAMACIÓ I TEMPORITZACIÓ 

Bloc 1 1r trimestre 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  
2n trimestre 

UD 5 El departament de recursos 

humans 

Gestió dels recursos humans UD 6 Treball i legislació laboral 

 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 

3r trimestre UD 

10 

La valoració i l'administració 

de les existències 

Bloc 3 UD 

11 

La funció comercial i l'anàlisi 

de mercat 

Gestió comercial UD 

12 

 El màrqueting i els seus 

elements 

 UD 

13 

Posicionament de producte i 

pla de màrqueting 



 

 
 

 
 

 
 

 
Sant Cugat del Vallès, setembre del 2019 

 
CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ  
 
 

L’avaluació és contínua i té en compte l’evolució i progressió de l’alumnat per a  l’assoliment de                
les competències bàsiques de batxillerat, especialment les  pròpies de la matèria.El           
desenvolupament de les competències bàsiques es treballa a partir dels continguts de  la             
matèria, que es valora en la proporció següent: 

- Continguts:   80 % Proves escrites 
- Treballs:        20%  Exercicis, apunts i esquemes, etc. 

Per  avaluar la matèria es realitzaran dues proves per trimestre i  treballs d’aprofundiment dels             
temes. Una prova no realitzada, per motius justificats, podrà ser recuperada, en la propera              
prova convocada. En cas de no presentar-se, sense raons prou justificades, el professorat pot              
considerar, d’acord amb la normativa, que l’examen de recuperació es realitzi  a les proves de               
recuperació de final de curs. 

Una avaluació suspesa durant el curs,  pot ser recuperada per la mitjana del curs. Si aquesta 
mitjana no dóna 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. 

 
MATERIALS 
 
 
 
1.LLIBRE El llibre que s’utilitzarà durant el curs serà Economia de l’empresa Edit. Mc Graw Hill 
2.MATERIAL: llibreta o fulls per presentar apunts i dossier d’activitats i exercicis. 
 
 

 
METODOLOGIA  
 
 
Es treballaran el continguts a classe a partir del llibre de text, explicacions a la pissarra,                
visualització de powerpoints, etcètera.  
Es faran síntesis i/o mapes conceptuals dels temes, treballant els mètodes de treball             
de la matèria, així com la terminologia específica. 


