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Etapa: BATXILLERAT Curs: 2n BATXILLERAT 

Matèria: Economia de l’Empresa 

Professor/a: M. Pilar del Pino 

 

Activitats i elements d’avaluació i la seva ponderació dins la nota de l’avaluació 

1a avaluació 

Activitat Descripció Criteris d’avaluació Pes 

Examen 1 
(teòric) 

Tema 1 

El patrimoni i la 
comptabilitat 

1. Classificar els elements patrimonials en actiu, 
patrimoni net i passiu. 

2. Calcular el patrimoni net a partir d’un conjunt 
d’elements patrimonials d’actiu i passiu. 

3. Calcular el resultat d’un exercici econòmic 
comparant el resultat del patrimoni net al 
començament i al final d’exercici. 

4. Valorar la importància de la informació comptable 
per a diferents agents econòmics. 

 

9’5% 

Examen 2 
(pràctic) 

Tema 1 

El patrimoni i la 
comptabilitat 

1. Classificar els elements patrimonials en actiu, 
patrimoni net i passiu. 

2. Calcular el patrimoni net a partir d’un conjunt 
d’elements patrimonials d’actiu i passiu. 

3. Aplicar el mètode de la partida doble per registrar 
operacions bàsiques d’una empresa comercial. 

4. Valorar la importància de la informació comptable 
per a diferents agents econòmics. 

5. Saber fer el balanç de comprovació de sumes i 
saldos. 

 

9’5% 

Examen 3 
(teòric) 

Tema 2 

El cicle comptable 

1. Registrar les operacions més habituals en el cicle 
comptable empresarial. 

2. Saber fer el Balanç de comprovació de sumes i 
saldos. 

3. Entendre i saber fer les correccions de final de 
l’exercici. 

4. Tenir consciència de la importància de la fidelitat 
de la informació comptable a la imatge fidel de 
l'empresa. 

9’5% 
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Examen 4 
(pràctic) 

Tema 2 

El cicle comptable 

1. Registrar les operacions més habituals en el 
cicle comptable empresarial. 

2. Entendre i saber fer les correccions de final de 
l’exercici. 

3. Obtenció del resultat final de l’exercici. 

4. Saber fer el balanç de situació final i tancar tots 
el comptes. 

5. Tenir consciència de la importància de la fidelitat 
de la informació comptable a la imatge fidel de 
l'empresa. 

 

9’5% 

Examen 5 
(teòric) 

Tema 3 

Normalització i 
verificació 
comptable.  
Legislació fiscal 

1. Saber les parts que formen el nou pla general 
comptable (NPGC), especialment els principis 
comptables i les definicions i relacions 
comptables de cada grup. 

2. Saber què és una auditoria i quan se’n pot fer ús. 
Saber-ne les classes. 

3. Saber el contingut de la legislació mercantil i 
fiscal. 

4. Saber els tipus d’impostos relacionats amb 
l’empresa. 

5. Entendre la relació entre els impostos i la 
societat. 

9’5% 

Examen 6 
(teòric) 

Tema 4 

Els estats financers 

1. Saber quins són els estats comptables 
normatius. 

2. Entendre la finalitat dels estats comptables 
(Balanç de situació i Pèrdues i Guanys) i saber-
ne totes les parts. 

3. Tenir consciència de la importància de la fidelitat 
de la informació comptable per a la imatge fidel 
de l'empresa. 

 

9’5% 

Examen 7 
(teòric) 

Tema 4 

Els estats financers 

1. Saber quins són els estats comptables 
normatius. 

2. Entendre la finalitat dels estats comptables 
(Balanç de situació i Pèrdues i Guanys) i saber-
ne totes les parts. 

3. Obtenir els estats comptables. 

9% 
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4. Tenir consciència de la importància de la fidelitat 
de la informació comptable per a la imatge fidel 
de l'empresa. 

Examen 8 
(teòric) 

Tema 5 

L’anàlisi dels estats 
financers.  Anàlisi 
patrimonial i 
financera 

1. Utilitzar les diferents tècniques d’anàlisis per 
estudiar el balanç de situació. 

2. Calcular el fons de maniobra i interpretar la 
situació patrimonial de l’empresa. 

3. Interpretar la situació econòmica i financera 
d’uns estats comptables, mesurar i valorar els 
ràtios més significatius. 

4. Proposar mesures raonades que duguin a la 
millora de la gestió. 

 

9’5% 

Examen 9 
(pràctic) 

Tema 5 

L’anàlisi dels estats 
financers.  Anàlisi 
patrimonial i 
financera 

1. Utilitzar les diferents tècniques d’anàlisis per 
estudiar el balanç de situació. 

2. Calcular el fons de maniobra i interpretar la 
situació patrimonial de l’empresa. 

3. Calcular les ràtios patrimonials i financeres 
més significatives. 

4. Interpretar la situació econòmica i financera 
d’uns estats comptables, mesurar i valorar els 
ràtios més significatius. 

5. Proposar mesures raonades que duguin a la 
millora de la gestió. 

 

9’5% 

Actitud Valoració de l’actitud a l’aula (atenció, comportament, seguiment de la 
matèria, realització d’activitats i deures, bons ús de l’ordinador, etc) 

15% 

2a avaluació 

Activitat Descripció Criteris d’avaluació Pes 

Examen 1 
(teòric) 

Tema 6 

L’anàlisi dels estats 
financers de 
l’empresa. Anàlisi 
econòmica 

1. Utilitzar les diferents tècniques d’anàlisis per 
estudiar el compte de pèrdues i guanys. 

2. Calcular les rendibilitats econòmica i financera. 

3. Interpretar la situació econòmica d’uns estats 
comptables, mesurar i valorar els ràtios més 
significatius. 

4. Interpretar el palanquejament financer. 

12’5% 
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5. Proposar mesures raonades que duguin a la 
millora de la gestió. 

 

Examen 2 
(pràctic) 

Tema 6 

L’anàlisi dels estats 
financers de 
l’empresa. Anàlisi 
econòmica 

1. Utilitzar les diferents tècniques d’anàlisis per 
estudiar el compte de pèrdues i guanys. 

2. Calcular les rendibilitats econòmica i financera. 

3. Interpretar la situació econòmica d’uns estats 
comptables, mesurar i valorar els ràtios més 
significatius. 

4. Calcular i interpretar el palanquejament financer. 

5. Proposar mesures raonades que duguin a la 
millora de la gestió. 

 

12’5% 

Examen 3 
(teòric) 

Tema 7 

La inversió en 
l’empresa 

1. Identificar i representar els elements d’una 
inversió. 

2. Conèixer els principals mètodes estàtics i 
dinàmics de selecció d’inversions, així com les 
seves diferències. 

3. Seleccionar per mitjà de mètodes estàtics 
projectes d’inversió alternatius.  

4. Seleccionar per mitjà de mètodes dinàmics 
projectes d’inversió alternatius. 

12’5% 

Examen 4 
(pràctic) 

Tema 7 

La inversió en 
l’empresa 

1. Identificar i representar els elements d’una 
inversió. 

2. Conèixer els principals mètodes estàtics i 
dinàmics de selecció d’inversions, així com les 
seves diferències. 

3. Seleccionar i calcular per mitjà de mètodes 
estàtics projectes d’inversió alternatius.  

4. Seleccionar per mitjà de mètodes dinàmics 
projectes d’inversió alternatius.  

12’5% 

Examen 5 
(teòric) 

Tema 8 

El finançament en 
l’empresa I. Les 
fonts de 
finançament 

1. Classificar les diferents fonts de finançament de 
l’empresa segons diferents criteris (propietat, 
dimensió temporal, procedència, etc.). 

2. Conèixer les característiques de les fonts de 
finançament habituals de l’empresa. 

3. Proposar fonts de finançament intern i extern 
en funció de les necessitats d’una empresa en 

10% 
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concret, caracteritzar i valorar els avantatges i 
inconvenients en cada cas. 

4. Classificar els principals actius financers. 

5. Conèixer les característiques principals dels 
mercats borsaris. 

 

Examen 6 
(teòric) 

Tema 9 

El finançament en 
l’empresa II. Els 
cicles interns 

1. Diferenciar el cicle curt i el cicle llarg de 
l’empresa. 

2. Conèixer els subperíodes que formen el 
període mitja de maduració d’una empresa 
industrial o comercial. 

3. Diferenciar el període mitjà econòmic i financer 
d’una empresa. 

12’5% 

Examen 7 
(pràctic) 

Tema 9 

El finançament en 
l’empresa II. Els 
cicles interns 

1. Diferenciar el cicle curt i el cicle llarg de 
l’empresa. 

2. Calcular els subperíodes que formen el 
període mitja de maduració d’una empresa 
industrial o comercial. 

3. Diferenciar el període mitjà econòmic i financer 
d’una empresa. 

4. Calcular per a un cas senzill el fons de 
maniobra o capital mínim necessari a partir del 
període mitjà de maduració. 

 

12’5% 

Actitud Valoració de l’actitud a l’aula (atenció, comportament, seguiment de la 
matèria, realització d’activitats i deures, bons ús de l’ordinador, etc) 

15% 

3a avaluació 

Activitat Descripció Criteris d’avaluació Pes 

Examen 1 
(teòric) 

Tema 10 

La direcció 
estratègica de 
l’empresa 

1. Analitzar el procés i les estratègies de negoci 
o corporatives relatives a la localització, 
dimensió, creixement i internacionalització 
seguit per una empresa. 

2. Valorar aspectes positius i negatius des del 
punt de vista de la gestió empresarial, però 
també social i mediambiental. 

3. Saber què és la direcció estratègica de 
l’empresa. 

37’5% 
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4. Identificar i diferenciar els diferents tipus 
d’estratègies. 

5. Saber quin procés seguir a l’hora d’aplicar una 
estratègia. 

 

Examen 2 
(teòric) 

Tema 11 

Creixement intern i 
extern de 
l’empresa 

1. Analitzar el procés i les estratègies de negoci 
o corporatives relatives a la localització, 
dimensió, creixement i internacionalització 
seguit per una empresa. 

2. Valorar aspectes positius i negatius des del 
punt de vista de la gestió empresarial, però 
també social i mediambiental. 

3. Identificar i diferenciar els termes globalització, 
deslocalització i internacionalització. 

4. Entendre i identificar les característiques de 
les empreses multinacionals i les PIMES. 

5. Identificar la importància de les tecnologies de 
la informació i de la comunicació a l’empresa. 

37’5% 

Activitat 3 
(orientativa 
PAU) 

Tema 12 

La creació d’una 
empresa 

1. Reconèixer l’auto ocupació com a una de les 
motivacions més destacades per a la creació 
d’una empresa. 

2. Proposar diferents idees de negoci 
relacionades amb alguna oportunitat de 
l’entorn. 

3. Conèixer les diferents viabilitats que cal 
estudiar per dur a terme un projecte 
empresarial. 

4. Diferenciar les principals formes jurídiques 
d’empreses en funció de la responsabilitat, el 
capital mínim, el número mínim de socis, etc. 

5. Conèixer els passos que cal seguir per 
confeccionar el projecte empresarial. 

6. Conèixer els tràmits legals que cal seguir per 
a la posada en marxa d’una empresa.   

 

10% 

Pràctica 
orientativa 
(preparació 
a les PAU) 

Tema 13 

El pla d’empresa 

1. Elaborar de forma senzilla un petit projecte 
d’empresa, identificar el producte, 
caracteritzar-ne el mercat, el públic objectiu, 
fixar una estratègia de màrqueting i calcular-
ne, bàsicament, la viabilitat econòmica i 
financera.       

- 
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2. Presentar i defensar amb solidesa i creativitat 
els continguts d’un pla d’empresa i altres 
informes, utilitzar mitjans digitals com a suport 
dels estudis i la seva exposició. 

3. Obtenir els estats comptables. 

4. Diferenciar les principals formes jurídiques 
d’empreses en funció de la responsabilitat, el 
capital mínim, el número mínim de socis, etc. 

5. Calcular els subperíodes que formen el 
període mitja de maduració d’una empresa 
industrial o comercial. 

6. Diferenciar el període mitjà econòmic i financer 
d’una empresa.  

7. Conèixer els principals mètodes estàtics i 
dinàmics de selecció d’inversions, així com les 
seves diferències. 

8. Interpretar la situació econòmica i financera 
d’uns estats comptables, mesurar i valorar els 
ràtios més significatius. 

Actitud Valoració de l’actitud a l’aula (atenció, comportament, seguiment de la 
matèria, realització d’activitats i deures, bons ús de l’ordinador, etc) 

15% 

 

Observacions: 

• Per cada falta d’ortografia en un examen es reduirà la nota 0,1 amb un màxim de 2 
punts. 

• Si la presentació de l’examen és deficient, es reduiran 0,5 punts de la nota final. 

• Les activitats lliurades fora de termini no seran avaluades. 

• La no presentació a un examen suposarà realitzar-lo el dia de la recuperació del 

trimestre. 

• Si cal fer algun ajustament durant el curs d’aquestes activitats previstes, es 

comunicarà amb temps als alumnes i s’especificaran el nous percentatges per a la 

nota final. 

Càlcul de la nota final de la matèria 

La nota final de la matèria es calcula fent la mitjana de les tres avaluacions sempre i quan 
estiguin tots els trimestres aprovats.  

 

Recuperació 

La recuperació durant el curs 

Avaluació Activitats de recuperació Qualificació 
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1a Examen de recuperació i/o entrega dels treballs 

pendents. Recuperat (5) o No 
Recuperat (nota igual o 

superior a la de 
l’avaluació). 

2a Examen de recuperació i/o entrega dels treballs 

pendents. 

3a Examen de recuperació i/o entrega dels treballs 

pendents. 

Extraordinària (setembre) 

Activitat Descripció Pes 

Prova escrita Continguts 1a, 2a i 3a avaluació 70% 

 

Tasques de recuperació  Treball específic de recuperació 30% 

 

 

 


