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Continguts o temes per avaluació:

1a avaluació:

Tema: Introducció a la Tresoreria

● Sistema financer. Objectius, tipus de mercat i composició del

sistema.

● Banc d’Espanya i Polítiques Monetàries.

● Banca privada i caixes d’estalvi.

Tema : Llibres registre de Tresoreria.

● Els llibres i registres a l’empresa.

● Gestió de caixa i l’arqueig.

● Gestió de bancs i conciliació bancària.

● Gestió de cartera de clients i proveïdors.

Tema: Pressuposts de Tresoreria.

● Concepte i característiques dels Pressuposts de Tresoreria.



● Elaboració del pressupost.

● Simulacions gestió tresoreria.

Tema: Càlcul de finançament. Interès Simple.

● L’interès simple i capitalització anual.

● Capitalització no anual.

● Descompte comercial.

● Capitals equivalents.

● Les comissions.

Tema: Capitalització composta.

● Capitalització i actualització i equivalència financera.

2a avaluació:

Tema: Rendes i préstecs.

● Concepte de renda i classificació.

● Rendes constants i postpagables.

● Rendes constants prepagables.

● Préstec. Elements i classificació.

● Gestió d’un préstec.

Què s’avaluarà:

● Aplicació de mètodes de control de tresoreria descrivint les

corresponents fases.

● Contractació, renovació i cancel·lació d’instruments financers de

finançament, inversió i serveis d’aquests tipus que s’utilitzen a

l’empresa.



● Càlculs financers bàsics identificant i aplicant les lleis financeres

corresponents.

● Operacions bancàries bàsiques interpretant la documentació

associada.

● 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 tindrà doble

valor en relació als parcials).

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

Aprovant la 2a avaluació es recupera la 1a.

1a convocatòria:

La nota de curs serà, sempre que s’hagi aprovat la 2a avaluació, la
mitjana ponderada de les dues avaluacions. Si aquesta fos inferior a 5,
al ser avaluació continua i tenir aprovada la 2a, tindria un 5 de nota del
curs. La ponderació serà 1 per la nota de la 1a avaluació i 2, per la de
la 2a.

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 injustificades, 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 es considerin

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 extraordinària

consistirà en la realització d’un únic examen (s'haurà de treure, com

a mínim, un 5 per aprovar el mòdul) i el lliurament obligatori de totes

les tasques deixades de fer durant el curs escolar, poguent incloure

altres proves i/o entregues d’activitats que es considerin

necessàries per a l’avaluació del mòdul.

2a convocatòria:
Els alumnes que a la 1a convocatòria no hagin aconseguit superar

el mòdul, podran assistir a classes de repàs durant el 3r trimestre.

La nota d’aquesta convocatòria estarà formada pels diferents

parcials que es facin i de l'examen final (aquest tindrà doble

ponderació respecte dels anteriors).

En el cas de que un alumne perdi el dret a l’avaluació contínua per

faltes d'assistència injustificades, s’aplicaran els mateixos criteris per



recuperar el mòdul, que a la 1a convocatòria.

Si tampoc s’aconsegueix aprovar aquest mòdul a la 2a convocatòria,

s'ha de repetir curs.

Altres consideracions:

Es tindrà en compte a l’hora d’arrodonir la nota, l’interès i l’esforç

demostrat durant tota l’avaluació. També es tindrà en compte el

material que s’ha de dur a classe (llibre, calculadora, apunts) i l'ús

correcte que es fa dels ordinadors.

És important la disciplina, seguir les instruccions del professor, ser

capaç de fer feina tant de forma individual com en grup i fer un bon ús

del material i equips utilitzats a l'aula. Farem servir la plataforma

educativa Google Classroom i altres aplicacions de Google (correu

electrònic, Drive…), així com aquelles aplicacions addicionals que el

professorat consideri adients pel correcte desenvolupament del procés

d'ensenyament-aprenentatge.

Es fomentarà el treball interdisciplinari duent a terme activitats que

incloguin continguts de diversos mòduls.

Marc normatiu:

Són d’aplicació les instruccions per a l'organització i el funcionament

dels centres educatius privats concertats per al curs 2022-2023, així

com aquelles normatives que es publiquin al llarg del curs, si n’és el

cas.

El currículum d’aquests ensenyaments es regula a l’Ordre

EDU/1999/2010, de 13 de juliol.


