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Continguts o temes per avaluació: 

1a avaluació: 

• Tema 1. Mercats i empresa 

- Els factors de producció 

- Els sectors econòmics 

- El creixement econòmic 

- Quina tecnologia fer servir? 

- Costos i ingressos: el benefici empresarial 

- Les funcions de les empreses 

- Mercats, empreses i famílies 

• Tema 2. L’empresa en el seu context 

- Tipus d’empreses 

- Elements d’una empresa 

- Organització d’una empresa. Les àrees funcionals 

- Organigrames elementals d’organitzacions i entitats 

2a avaluació: 

• Tema 3. Operacions bàsiques de tresoreria 

- Els diners 

- Tipus de diners 

- Les relacions bancàries 

- Targetes de dèbit i crèdit 

- Rebuts  



- Transferències bancàries 

- Xecs 

- Pagarés i lletres de canvi 

- Domiciliació bancària 

- Banca online 

• Tema 4. Finançament empresarial i obligacions de les empreses 

- Finançament empresarial 

- Obligacions de les empreses 

3a avaluació: 

• Tema 5. Control d’emmagatzemat  

- Els actius.  

- Materials tipus d’oficina. Material fungible i no fungible.  

- Valoració d’existències.  

- Inventaris. 

- Procediments administratius d’aprovisionament de 

material d’oficina.  

- Aplicacions informàtiques en el control d’emmagatzemat.   

• Tema 6. Tramitació de correspondència i paqueteria.  

- Circulació interna de la correspondència.  

- Tècniques bàsiques de recepció, registre, classificació i 

distribució de correspondència i paqueteria.  

- El servei de correus.  

- Serveis de missatgeria externa.  

- El fax i l’escàner.  

Què s’avaluarà: 

Per a l’avaluació es tindran en compte: 

● Resultats de les proves escrites o online i pràctiques. 

● Puntualitat en el lliurament, presentació adequada i continguts 

adients de les activitats i els treballs. 

● Desenvolupament de les activitats pràctiques: planificació, ordre, 

mètode de realització, resultat final i documentació (si és 

necessària). 



● Actitud de l’alumne, tenint en compte els següents criteris:  

o La feina diària. 

o El comportament a l’aula per afavorir un ambient 

d’aprenentatge i de respecte pel grup. 

o L’interès i l’actitud participativa. 

o La capacitat de treball en grup, de forma cooperativa. 

o La puntualitat i l’assistència a classe. 

o L’esperit crític front a temes transversals relacionats amb el 

mòdul.  

o L’ús adient del material proporcionat a l’aula.  

● L’ús adient de tecnicismes economicofinancers per tal d’afavorir 

un ús correcte de la llengua. 

Com s’avaluarà: 

a) Avaluació durant el curs: 

 

- Realització d’un mínim de dues proves de coneixements escrites 

o online i/o treballs per avaluació. 

- L’alumne obtindrà una qualificació numèrica entre zero i deu per a 

cada activitat d’avaluació, la qual serà ponderada segons el seu 

pes per tal d’obtenir la qualificació global de l’avaluació. 

- La nota d'avaluació constarà de:  

o Proves escrites o online:                                             40% 

o Projecte de simulació:                                                 40%                                       

o Participació activa a classe, activitats i exercicis:       20%  

Per tal de superar l’avaluació, l’alumne ha d’obtenir un mínim de 

cinc punts sobre deu mitjançant la suma ponderada de totes les 

activitats dutes a terme. 

b) 1a convocatòria (juny): 



- Els alumnes seran avaluats en les tres sessions d’avaluació 

legalment establertes, coincidint normalment amb el final dels 

trimestres naturals.  

- La nota final del mòdul a la primera convocatòria es durà a terme 

mitjançant la mitjana aritmètica de les tres avaluacions, havent de 

ser aquesta igual o major a cinc punts sobre deu per tal d’aprovar.  

c) 2a convocatòria (abans del 30 de juny): 

- Si la nota mitjana es inferior a cinc, l’alumne haurà de dur a terme 

un examen a juny que inclourà tot el temari vist durant el curs així 

com fer entrega dels treballs indicats pel professor, si escau. 

Recuperaran el mòdul tots aquells alumnes que hagin obtingut una 

qualificació igual o superior a cinc a l’examen de recuperació.  

d) Alumnat que ha perdut el dret d’avaluació contínua per faltes 

d’assistència no justificades: 

- Tal com s'indica al Decret de Drets i Deures de l'alumnat, la falta 

d'assistència a classe de forma reiterada pot fer impossible que 

s’apliquin correctament els criteris d'avaluació i la mateixa 

avaluació contínua i pot donar lloc a una avaluació extraordinària. 

En el cas d’alumnat que hagi perdut el dret a avaluació contínua 

per faltes d’assistència no justificades, el professorat del mòdul 

establirà el sistema d'avaluació que podrà incloure tant proves 

escrites com pràctiques, així com l'entrega de les tasques que el 

professor consideri necessàries per a que l'alumne pugui 

demostrar que ha assolit les competències i resultats 

d'aprenentatge corresponents al mòdul. L'alumne serà 

degudament informat dels continguts de les proves i tasques que 

ha de dur a terme. 

Pel que fa a aquest mòdul, el sistema d’avaluació extraordinari 

consistirà en una prova global de conceptes que inclourà un cas 

pràctic i una prova de procediments, a més d’haver de tenir 

entregades totes les tasques encomanades pel professor al llarg 

del curs, podent incloure altres proves i/o entregues d’activitats que 

es considerin necessàries per a l’avaluació del mòdul. 

e) Com recuperar el mòdul suspès del curs anterior: 



- Els alumnes que tinguin l’assignatura pendent d’anys anteriors, es 

posaran en contacte amb el professor a inici del curs. Per tal de 

recuperar-la, tindran dret a una prova escrita que inclourà 

conceptes y procediments de tots els temes en la que caldrà 

treure, com a mínim, un cinc sobre deu. La informació es penjarà, 

a la pàgina web del centre dintre del departament de gestió 

administrativa. 

Altres consideracions: 

● Estudiar els continguts periòdicament, portar sempre el material 

didàctic a classe (carpeta a on arxivar projectes, activitats i 

exercicis, calculadora científica, entre d’altres), llegir 

constantment les lectures proposades, fer entrega dels treballs, 

activitats i exercicis segons el cronograma marcat pel docent, 

gaudir d’uns bons apunts de classe així com ser capaç de fer feina 

en equip, es consideren fets indispensables per tal de superar 

amb èxit el mòdul. 

 

Consideracions degudes a la COVID-19: 

● Tant pel que fa a la part conceptual com a la pràctica es tindrà en 

compte la situació sanitària a causa de la COVID i, per aquest 

motiu, els aspectes descrits als apartats anteriors seran 

adaptables i modificables segons les circumstàncies, donant 

prioritat, si n’és el cas, a aquells continguts que es considerin 

elements essencials del currículum.  

● S’iniciarà amb presencialitat total. Si la situació sanitària fes 

necessari passar a formació semipresencial, es farà alternant les 

classes presencials i en línia, de forma que l’alumnat que segueixi 

les classes des de casa es connectarà a l'aula de forma virtual a 

l'hora corresponent a l’assignatura i seguirà les indicacions 

donades pel professorat, seguint les seves explicacions o fent les 

activitats o proves indicades. Per optar a l'aprovat, és 

imprescindible l'assistència a la classe tant presencial com virtual, 

es passarà llista a totes les sessions. En el cas que la situació 

sanitària s’agreugi i s’hagi de fer tota la formació de forma virtual, 



es donaran les indicacions corresponents per a aquest nou 

escenari, que inclourà classes virtuals, proves en línia i entregues 

d'activitats.  

● La part virtual, en qualsevol dels escenaris, es farà fent servir la 

plataforma educativa Google Classroom i altres aplicacions de 

Google (correu electrònic, Meet, Drive) així com aquelles 

aplicacions addicionals que el professorat consideri adients pel 

correcte desenvolupament del procés d'ensenyament-

aprenentatge. 

 

Aquesta programació està subjecte a l’aplicació de mesures per atendre la situació 

sociosanitària derivada de la pandèmia de la COVID-19, fent constar el caràcter 

excepcional de les mateixes. 

És d’aplicació la normativa corresponent a les instruccions de promoció, avaluació i titulació 

indicades a la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 28 de gener 

de 2022. 

El currículum d’aquests ensenyaments es regula a l’Ordre ECD/1633/2014, d’11 de 

setembre. 

 


