ASSIGNATURA: Economia de l’empresa CURS: 2n
NIVELL: Batxillerat
Grups
Professor/ Professora
A
Maria Vives Bordoy
B
Maria Vives Bordoy
1a avaluació

(del 13/09/21 fins al 22/12/21); 14 setmanes. Lliurament de notes: 22 de desembre.

Continguts essencials
BLOC 0. REINCORPORACIÓ A LES
AULES
 Pla de contingència del centre.
 Preparació tecnològica.
 Gestió emocional de la situació actual.
 Diagnòstic inicial.
BLOC 1. L’EMPRESA
 L’empresa i l’empresari.
 Classificació, components, funcions i
objectius de l’empresa.
 Anàlisi del marc jurídic que regula
l’activitat empresarial.
 Funcionament i creació de valor.
 Interrelacions amb l’entorn econòmic i
social.
 Característiques de les empreses de
cada sector econòmic de les Illes Balears.
 Valoració de la responsabilitat social i
mediambiental de l’empresa.
BLOC 6. LA INFORMACIÓ A
L’EMPRESA
 La fiscalitat empresarial.
BLOC 2. DESENVOLUPAMENT DE
L’EMPRESA
 Localització i dimensió empresarial.
 Anàlisi dels factors que determinen la
dimensió i la localització de les empreses dels diferents sectors econòmics
de les Illes Balears.
 Estratègies de creixement intern i extern.
 Consideració de la importància de les
petites i mitjanes empreses i les seves
estratègies de mercat.
 Internacionalització, competència global i tecnologia.
 Identificació dels aspectes positius i
negatius de l’empresa multinacional.
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Criteris d’avaluació.

1. Descriure i interpretar els diferents elements de
l’empresa, les classes d’empreses, les funcions que
duen a terme en l’economia i les diferents formes
jurídiques que adopten i relacionar cada una de les
formes jurídiques amb les responsabilitats legals
dels propietaris i gestors i les exigències de capital.
2. Identificar i analitzar els trets principals de
l’entorn en el qual l’empresa desenvolupa l’activitat
i explicar, a partir d’aquests trets, les diferents estratègies i decisions adoptades i les possibles implicacions socials i mediambientals de l’activitat.

2. Reconèixer la importància de complir les obligacions fiscals i explicar els diferents imposts que
afecten les empreses.
1. Identificar i analitzar les diferents estratègies de
creixement i les decisions preses per les empreses
considerant les característiques del marc global en el
qual actuen.
2. Analitzar la situació de les multinacionals i de les
petites i mitjanes empreses espanyoles i de les Illes
Balears en una economia global.

2a avaluació (del 10/01/22 fins al 13/04/22); 13 setmanes. Lliurament de notes: 13 d’abril.
Continguts essencials
BLOC 3. ORGANITZACIÓ I DIRECCIÓ DE L’EMPRESA
 La divisió tècnica de la feina i la necessitat d’organització en el mercat actual.
 Funcions bàsiques de la direcció.
 Planificació i presa de decisions estratègiques.
 Aspectes que cal considerar per a la
planificació estratègica de les empreses de les Illes Balears.
 Disseny i anàlisi de l’estructura de
l’organització formal i informal.
 La gestió dels recursos humans i la
incidència que té en la motivació.
 Els conflictes d’interessos i les vies de
negociació.
 Anàlisi i avaluació de les característiques del factor humà i la gestió
d’aquest a les empreses de les Illes Balears.
BLOC 4. LA FUNCIÓ PRODUCTIVA
 Procés productiu, eficiència i productivitat.
 La recerca, el desenvolupament i la
innovació (R+D+I) com a elements
clau per al canvi tecnològic i la millora
de la competitivitat empresarial.
 Costs: classificació i càlcul dels costs a
l’empresa.
 Càlcul i interpretació del llindar de
rendibilitat de l’empresa.
 Els inventaris de l’empresa i els seus
costs. Models de gestió d’inventaris.
BLOC 5. LA FUNCIÓ COMERCIAL
DE L’EMPRESA
 Concepte de mercat i classes.
 Tècniques de recerca de mercats.
 Anàlisi del consumidor i segmentació
de mercats.
 Variables del màrqueting mix i elaboració d’estratègies.
 Estratègies de màrqueting i ètica empresarial.
 Aplicació de les tecnologies més
avançades al màrqueting.
 Interès per conèixer estratègies de
màrqueting utilitzades per empreses de
les Illes Balears.
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Criteris d’avaluació.
1. Explicar la planificació, l’organització i la gestió
dels recursos d’una empresa i valorar les possibles
modificacions que s’han de dur a terme segons
l’entorn en el qual desenvolupa l’activitat i els objectius plantejats.

1. Analitzar diferents processos productius des de la
perspectiva de l’eficiència i la productivitat i reconèixer la importància de l’R+D+I.
2. Determinar l’estructura d’ingressos i costs d’una
empresa i calcular-ne el benefici i el llindar de rendibilitat a partir d’un supòsit plantejat.
3. Descriure els conceptes fonamentals del cicle
d’inventari i emprar els models de gestió.

1. Analitzar les característiques del mercat i explicar, d’acord amb aquestes característiques, les polítiques de màrqueting aplicades per una empresa davant diferents situacions i objectius.

3a avaluació

ESO i 1r. Batxillerat: del 25/04/22 fins al 23/06/22; 9 setmanes.
2n.Batxillerat: del 25/04/22 fins al 31/05/22; 5 setmanes.
Continguts essencials
BLOC 6. LA INFORMACIÓ A
L’EMPRESA
 Obligacions comptables de l’empresa.
La composició del patrimoni i la valoració d’aquest.
 Els comptes anuals i la imatge fidel.
Elaboració del balanç i el compte de
pèrdues i guanys.
 Anàlisi i interpretació de la informació
comptable.
BLOC 7. LA FUNCIÓ FINANCERA
 Estructura econòmica i financera de
l’empresa.
 Concepte d’inversió i classes.
 Valoració i selecció de projectes
d’inversió.
 Recursos financers de l’empresa. Anàlisi de fonts alternatives de finançament intern i extern.

Criteris d’avaluació
1. Identificar les dades més rellevants del balanç i
del compte de pèrdues i guanys, explicar-ne el significat, diagnosticar la situació a partir de la informació obtinguda i proposar mesures per millorar-la.

1. Valorar diferents projectes d’inversió i justificar
raonadament la selecció de l’alternativa més avantatjosa, i diferenciar les possibles fonts de finançament
en un determinat supòsit i raonar l’elecció més adequada.

Instruments d’avaluació

Criteri de qualificació
(% de la nota)
85% de la nota



Proves escrites (mínim 2 per avaluació)




Realització de les tasques encomanades
Dossier PBAU

10% de la nota





Participació a classe
Actitud envers l’assignatura
Actitud envers la professora i la resta de
companys/es
Ús adequat del Classroom

5% de la nota



Observacions (procediments i actituds generals per a tot el curs):
Escriptura amb lletra clara i llegible; presentació dels treballs i deures d’una manera clara i
ordenada; realització de les lectures obligatòries; atenció durant les explicacions; presentació
dels treballs el dia assenyalat....
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ACTIVITATS I CONDICIONS PER A LA RECUPERACIÓ DE L’ASSIGNATURA
DEL CURS ANTERIOR

ACTIVITATS A REALITZAR

Precisau el % de contribució en la nota final i
l’horari d’atenció a l’alumnat

treballs a lliurar mensualment
seguiment per part del professor de
l’assignatura al curs actual
consulta i seguiment del cap de
departament
proves d’examen

100%

CONDICIONS PER RECUPERAR L’ASSIGNATURA

Posau una creu

si aprova la 1a avaluació de la mateixa assignatura en el curs actual
si aprova la 2a avaluació de la mateixa assignatura en el curs actual
mitjançant una prova parcial el mes de desembre
mitjançant una prova parcial el mes de març/abril si no ha aprovat la del
mes de desembre
mitjançant dues proves parcials el desembre i el març/abril
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PENDENT

X

