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Continguts o temes per avaluació:

1a avaluació:

      - Unitat 1. Empresa i empresari

      - Unitat 2. Classes d’empresa

      - Unitat 3. Estratègia i desemvolupament empresarials

      - Unitat 4. Direcció i organització de l’empresa

2a avaluació:

      - Unitat 5. Àrea de recursos humans

      - Unitat 6. Àrea de producción

      - Unitat 7. Àrea de proveïment

      - Unitat 8. Àrea comercial. El màrqueting

3a avaluació:

      - Unitat 9. Estats financers de l’empresa i fiscalitat empresarial

      - Unitat 10. Anàlisi dels estats financers de l’empresa

      - Unitat 11. Àrea de finançament i inversió

      

Què s’avaluarà:

      L’adquisició dels coneixements teòrics i pràctics dels continguts
anteriors.



      L’assistència a classe.

      El quadern de classe al dia.

      L’actitud enfront l’assignatura.

      La realització de treballs obligatoris i/o voluntaris.

Com s’avaluarà:

      S’avaluarà de forma contínua.

      Es realitzaran, com a mínim, un examen parcial i un final a cada
avaluació, per avaluar els coneixements teòrics i pràctics adquirits.

      Serà imprescindible per aprovar una avaluació, l’assistència a
classe, tenir el quadern al dia i treure, com a mínim, un 5 de mitjana
dels exàmens (aquesta mitjana serà ponderada: l’examen final tendrà
doble valor en relació als parcials).

      L’actitud i els treballs realitzats serviran per arrodonir la nota final.

      Aprovant una avaluació es recuperen les anteriors.

      Si un alumne aprova la tercera avaluació, aprova el curs. I la nota
de  curs  que  li  quedaria  seria  la  mitjana  ponderada  de  les  tres
avaluacions,  arrodonida segons l’actitud i  feina realitzada durant  el
curs. La ponderació serà la següent: 1a avaluació, 1; 2a, 2; i 3a, 3.

      Així mateix, a final de curs, l’alumne podrà realitzar un examen: si
té suspès el curs, per aprovar-ho (haurà de treure com a mínim un 5) i
si  el  té  aprovat,  per  millorar  la  nota  de curs.  La nota  final  serà  la
mitjana  aritmètica  entre  la  nota  de  curs  i  la  d’aquest  examen,
arrodonida segons l’actitud i feina realitzada durant el curs.

      Si l’alumne no aconsegueix aprovar l’assignatura a la convocatòria
ordinària de juny, té l’opció d’intentar-ho a l’extraordinària, realitzant un
examen i  traient  com a mínim un 5.  La nota que tregui  en aquest
examen  será  la  que  sortirà  al  butlletí  d’aquesta  convocatòria,
arrodonint-la segons l’actitud durant el curs.




