
Contribució de l’assignatura al desenvolupament de les competències 
 
L’economia de l’empresa contribueix a l’adquisició de les competències clau          
del batxillerat. 
 
La competència en comunicació lingüística fa referència a la utilització del           
llenguatge en contextos propis de ciutadans adults com a instrument de           
comunicació oral i escrita, de representació, interpretació i comprensió de la           
realitat, la construcció i comunicació del coneixement i d’organització i          
autoregulació del pensament, les emocions i la conducta. Els continguts de la            
matèria, la seva forta interrelació amb l’entorn, la necessitat de debatre i            
contrastar opinions sobre els desajusts existents en l’activitat empresarial i el           
seu entorn o bé sobre l’èxit de determinades estratègies empresarials          
contribueixen al desenvolupament d’aquesta competència. En totes les        
activitats, cal dominar les eines del llenguatge oral i escrit, el vocabulari            
específic, l’elaboració i l’organització del discurs i l’ús d’eines tecnològiques          
de suport a la comunicació, l’originalitat i l’empatia, destreses presents en           
altres matèries del batxillerat però aplicades en aquest cas al coneixement del            
món de l’empresa. 
 
Quant a la competència matemàtica i les competències bàsiques en          
ciència i tecnologia, és evident que l’estudi de l’economia de l’empresa           
contribueix a l’adquisició d’aquestes competències, ja que de cada vegada          
més el món de l’empresa es mou dins paràmetres científics, per la qual cosa              
l’econometria i les matemàtiques aplicades a les ciències socials són un           
instrument fonamental per assolir-ho. D’aquesta manera, en l’anàlisi de         
qualsevol fenomen relacionat amb el món empresarial és necessària l’habilitat          
per interpretar informacions, dades i argumentacions, i demostrar un esperit          
crític en l’observació i en l’anàlisi sistemàtica de la realitat. 
 
La competència digital en la matèria d’economia de l’empresa s’assoleix en           
la mesura que la presa de decisions empresarials reposa en el tractament,            
l’anàlisi i la presentació de la informació. Totes les àrees funcionals de            
l’empresa desenvolupen l’activitat per mitjà de l’anàlisi de dades quantitatives:          
les xifres de vendes, les estadístiques dels estudis de mercat, el càlcul d’un             
full de salari, l’estudi dels costs empresarials, l’anàlisi de projectes d’inversió o            
l’anàlisi dels comptes anuals d’una empresa. Tots aquests processos         
requereixen capacitats d’organització i sistematització de la informació,        
tractament mitjançant càlculs matemàtics i estadístics, ús d’eines        
informàtiques i de xarxes virtuals per arribar a unes conclusions que permetin            
la presa d’una decisions encertades i responsables. Així mateix, aquesta          
competència també es manifesta en la capacitat d’adaptació a nous models           
de feina, l’organització o la comunicació com a conseqüència dels canvis           
tecnològics constants, així com la disposició a un reciclatge constant en l’ús            
de les tecnologies. D’altra banda, també obre el debat sobre l’ètica en l’ús de              
la informació obtinguda per l’empresa i el difús límit entre els objectius            



empresarials i la privacitat de les persones, així com la confusió informativa            
de determinades comunicacions que pretenen mostrar una imatge        
interessada o deformada dels seus productes o serveis. 
 
La competència d’aprendre a aprendre s’adquireix mitjançant el        
desenvolupament d’estratègies en la resolució de problemes pràctics. L’estudi         
de l’economia de l’empresa implica la curiositat de plantejar-se preguntes,          
identificar i gestionar la diversitat de respostes possibles utilitzant diverses          
estratègies i metodologies que permetin afrontar la presa de decisions de           
manera racional i crítica. A més, exigeix habilitats per obtenir informació i per             
transformar-la en coneixement propi, relacionant i integrant la nova informació          
amb els coneixements previs i amb la pròpia experiència personal, tractant de            
saber aplicar els nous coneixements i capacitats en situacions similars i           
contextos diversos. 
 
L’estudi de l’economia de l’empresa contribueix a la consciència i les           
expressions culturals des de la consideració del coneixement com la          
manera que té la societat de produir, intercanviar i créixer econòmicament           
com a contribució al desenvolupament cultural. Les diferents maneres         
d’organitzar la producció al llarg de la història han contribuït al patrimoni            
cultural de la humanitat. Les distintes fases històriques s’han correspost amb           
situacions i sistemes organitzatius de l’activitat empresarial diferents i amb          
diferents maneres de resoldre els seus problemes. 
 
El sentit d’iniciativa i esperit emprenedor fa referència a la capacitat de triar             
amb criteri propi, d’imaginar projectes i de dur endavant les accions           
necessàries per desenvolupar les opcions i plans personals adquirint         
autonomia i responsabilitat en la presa de decisions i consciència de les            
conseqüències dels seus actes. L’economia de l’empresa ajuda a l’adquisició          
d’aquesta competència perquè cerca transformar les idees en accions, és a           
dir, proposar-se objectius i planificar i dur a terme projectes, elaborant els            
plantejaments previs o noves idees, cercant solucions. És palesa la necessitat           
que té el mercat laboral de professionals amb sentit d’iniciativa i esperit            
emprenedor per a empreses que operen en entorns i mercats canviants que            
requereixen contínues adaptacions i reformulacions de les tasques.        
Igualment, la construcció d’equips de feina, els lideratges i l’empatia          
esdevenen imprescindibles en les estructures organitzatives i formen part del          
capital humà empresarial, que sovint esdevé un dels factors estratègics que           
motiva l’èxit. 
 
Les competències socials i cíviques fan possible comprendre la realitat          
social en què es viu, cooperar, conviure i exercir la ciutadania democràtica en             
un societat plural. L’estudi de l’economia de l’empresa ofereix l’oportunitat de           
conèixer millor el funcionament i l’organització de les unitats empresarials de           
l’entorn immediat i també el món globalitzat. 
 



Objectius específics 
 
La matèria d’economia de l’empresa en el batxillerat té els objectius següents: 
 
1. Identificar la naturalesa, les funcions i les principals característiques dels           
diferents tipus d’empreses més representatives de les Illes Balears, de l’Estat           
espanyol i de la resta del món. 
2. Analitzar les actuacions que duen a terme les empreses per assolir els             
seus objectius i les seves interrelacions amb l’entorn. Elaborar judicis o           
criteris personals sobre els efectes positius i negatius que poden tenir,           
defensant els seus punts de vista amb autonomia i amb respecte per altres             
opinions. 
3. Valorar la incidència de l’activitat empresarial en la qualitat de vida de les              
persones, la distribució de la riquesa i l’esgotament dels recursos naturals,           
prenent consciència de la necessitat de la sostenibilitat de l’activitat          
productiva i de l’ètica empresarial. Identificar factors de limitació o desigualtat           
per causa del gènere o per altres causes en l’activitat empresarial i conèixer             
possibles mesures correctores. 
4. Identificar les àrees funcionals de l’empresa, la funció que desenvolupen i            
les relacions internes, quantificant-ne la dependència externa, per        
comprendre i analitzar el món productiu que ens envolta i resoldre els            
problemes que se’n derivin. 
5. Interpretar i valorar de manera general les decisions de les empreses en             
les estratègies de creixement, internacionalització i localització, i considerar el          
paper de les petites i mitjanes empreses en el context d’una economia            
globalitzada. 
6. Interpretar la gestió dels recursos humans com una oportunitat de generar            
avantatges competitius de l’empresa a través de la gestió del capital humà, de             
les relacions i la motivació dins l’empresa i de la resolució de conflictes. 
7. Reconèixer la importància de la recerca i la innovació com a motors del              
canvi tecnològic, la millora competitiva i el progrés econòmic i social en un             
món globalitzat. 
8. Analitzar les polítiques de màrqueting que fan les empreses identificant els            
destinataris, interpretant les diverses estratègies possibles, valorant l’impacte        
sobre el comportament dels consumidors i manifestant iniciativa i creativitat          
en el disseny de propostes pròpies. 
9. Obtenir, registrar, seleccionar i interpretar la informació comptable de les           
empreses, detectar els desequilibris econòmics i financers i proposar mesures          
correctores, valorant la importància de la seva fiabilitat en relació amb la            
gestió, les garanties davant persones terceres i la responsabilitat fiscal. 
10. Utilitzar els mitjans i les tecnologies de la informació i la comunicació com              
a eina quotidiana d’obtenció, tractament, selecció i anàlisi d’informació         
empresarial, verificant-ne la fiabilitat i aplicant-la a la presa de decisions           
empresarials. 
 


