INFORMACIÓ ASSIGNATURA
SUBDEPARTAMENT D'ECONOMIA (Departament de la família professional de Comerç i
màrqueting).
ASSIGNATURA ECONOMIA DE L'EMPRESA
CURS 2n curs batxillerat
1. UNITATS I TEMPORALITZACIÓ
Primera avaluació: La funció productiva./ L'empresa/ La informació en la empresa I
Segona avaluació: La informació en l'empresa II/ Desenvolupament de l'empresa/ Organització i
direcció de l'empresa.
Tercera avaluació: La informació en l'empresa III/ La funció comercial de l'empresa/ la funció
financera.
2. AVALUACIÓ (Instruments d'avaluació, criteris de qualificació i avaluació)
Es realitzarà almenys una prova teòrica i una pràctica per avaluació.
•
La part teòrica estarà formada per 1 o 2 temes i un esquema (50 % de la nota) i per
preguntes curtes relacionades amb els temes (50 % de la nota), La part pràctica estarà
formada per varis problemes o activitats pràctiques.
•
En cas de no arribar a 4 en la part teòrica o pràctica a final de curs s'haurà d'anar
obligatòriament a la recuperació, excepcionalment es podrà realitzar un treball
complementari que tindrà un valor màxim de 1 punt.
•
Un comportament i actitud inadequats baixarà la nota final en cada avaluació i a final de
curs.
•
Es baixarà la nota per faltes d'ortografia, redacció i mala cal·ligrafia (lletra poc
entenedora) fins a 2 punts. En relació a les faltes no es descomptarà res per les 10
primeres faltes. A partir de la número 11 s'anirà descomptant 0,1 punts fins arribar a un
màxim de 2 punts.
•
A final de curs, hi podrà haver una prova global que ajudi a definir la nota definitiva.
•
Les tasques realitzades durant les classes i en l'aula virtual, així com el comportament i
actitud, podran suposar el 10% de la nota i la forma com s'aproximi (cap a dalt o cap a
baix).
3. RECUPERACIÓ (d'avaluacions del curs i de cursos anteriors)
•
•

Les recuperacions i proves pendents no justificables es faran a final de curs.
Al mes de juny i setembre les recuperacions es realitzaran de la part teòrica i /o pràctica.

4. MATERIAL
•
•
•
•

Llibre de text.
Llibres virtuals gratuïts de consulta.
Aula virtual.
Informació pg web UIB

5. ALTRES
•

Quadern de classe, separat per temes i avaluacions.
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