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Continguts Mínims exigibles
1. L'empresa.

Evolució històrica i definició de l’empresari.
L’empresa com a sistema i el seu entorn.
Funcions de l’empresa.
Objectius de l’empresa.
Responsabilitat social de l’empresa.
Legislació mercantil. Registre mercantil, Codi de comerç. Finalitat i estructura del PGC
Marc jurídic, legislació fiscal.
Societats. S.L.; S.A. , societats laborals i cooperatives.
2. Desenvolupament de l'empresa.
Localització de l’empresa.
Dimensió de l’empresa. Creixement intern i extern . Formes de concentració de l’empresa.
Les PIMES
Les multinacionals
L’empresa i les TIC
3. Organització i direcció de l'empresa.
Organització formal i informal de l’empresa.
Procés de direcció (planificació, organització, gestió i control)
Departament de recursos humans: conflicte d ’interessos i vies de negociació.
Funcions del departament de recursos humans.
4 La funció productiva
 Productivitat i eficiència.
Llindar de rendibilitat o punt mort. (pràctic)
Comprar o produir. Llindar de producció. (pràctic)
5. La funció comercial de l'empresa
Estudi de mercat. Fases, anàlisi dels consumidors i segmentació de mercats.
El màrqueting. Producte, Preu, Distribució, Promoció
6. La informació en l'empresa
Patrimoni i Comptes anuals
Elaboració del Balanç de situació en masses patrimonials (pràctic)
Elaboració del Compte de resultats (pèrdues i guanys) (pràctic)
El fons de maniobra. (pràctic)
Anàlisi financera. Càlcul i interpretació de ràtios. (pràctic)
Anàlisi econòmica. Càlcul i interpretació de rendibilitat econòmica i financera. (pràctic)
7. La funció financera.
Recursos financers propis
Recursos financers aliens a llarg termini.
 Recursos financers aliens a curt termini.
 Càlcul i interpretació del termini de recuperació “pay-back” (pràctic)
 Càlcul i interpretació del valor actualitzat net (VAN) (pràctic)
 Càlcul i interpretació de la taxa de rendiment intern (TIR) (pràctic)
8 Projecte empresarial
 Pla d'empresa o memòria del projecte empresarial.

PROCEDIMENTS DE QUALIFICACIÓ I RECUPERACIÓ
Procediment d’avaluació trimestral.:
1 A l’hora de donar una nota de l’avaluació se seguirà el següent procediment: Proves escrites
individuals (80%) . A cada prova hi haurà també preguntes dels trimestres anteriors.
2

Resolució d’exercicis, treballs, comentaris de premsa , participació a classe assistència i
puntualitat (20%)
En el segon apartat, es penalitzaran aquelles actituds dels alumnes que dificultin una desenvolupament
normal de la classe (retards reiterats, interrupcions contínues i faltes de respecte a companys i professor)
2 retards = 1 falta injustificada
Deixar un 15% de les classes l’alumne/a perd el dret a l’avaluació contínua.

Avaluació final
Es realitzarà un examen a final de curs on entrarà tota la matèria per tal de refrescar els continguts de
cara a l’examen de PAU o per poder recuperar aquells alumnes que no hagin superat els trimestres
anteriors. Caldrà treure un mínim d’un 4 d’aquest examen i tindrà una ponderació d’un 25% damunt
la nota final.

