
 

                                                                                                     

 

 

INFORMACIÓ CURS 2020-2021 
 

EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA 
 

2n SMX 
 
Professor: Biel Blanco 
       
 

1. UNITATS I TEMPORALITZACIÓ 

•  
1a AVALUACIÓ 
 
Unitat 1. Emprenedor i empresari  
Unitat 2. La planificació de la carrera professional  
Unitat 3. L’empresa i el seu entorn 
Unitat 4. Legislació fiscal i posada en marxa  
Unitat 5. La política comercial 
 
2a AVALUACIÓ 
 
Unitat 6. El finançament de l’empresa 
Unitat 7. El Pla d’empresa. La franquícia. 
Unitat 8. La gestió administrativa de l’empresa 

 
 

 

2. AVALUACIÓ 

Procediments 

●   Les proves escrites individuals.  

●   El treball en grup a l’hora d’elaborar el Pla d’empresa.  

●   La implicació activa i positiva en el bon desenvolupament de la classe, així com el respecte 
cap al professor i a la resta de companys de classe. 

●   El treball diari de l'alumne/a.  La predisposició positiva envers de les tasques pròpies de l'as-
signatura i dels deures com alumne/a. 

 

 



 

                                                                                                     

 

 

Criteris d’avaluació 

L’avaluació de l’assignatura es divideix en dues parts, el treball individual o proves escrites,  i el 
treball en equip o en grup.  

 
Treball individual (50 %) 

Proves escrites que constaran d’exercicis que podran ser de resposta curta, de desenvolupar o 
tipus test, de les dues unitats que componen cada bloc. L’alumnat coneixerà, abans de respondre, 
els criteris de puntuació. La nota de cada prova haurà de ser igual a 4 o superior, sinó, s’haurà de 
fer la recuperació. 

 
Treball en equip (50 %) 

L’alumnat haurà de realitzar un projecte empresarial (o pla d’empresa) per grups de 3 o 4 persones. 
La nota mínima del qual haurà de ser necessàriament d’un 5 (no hi haurà recuperació). La valoració 
individual del treball en equip, que es basa amb la feina feta a l’aula, serà proporcional al percen-
tatge d’assistència a classe. 

a) Valoració docent (40 %) 

Es qualificarà la feina d’aula feta dia a dia per el grup (15%), el dossier físic (15%) i la presentació 
davant la resta de la classe (10%), del projecte empresarial. La nota d’aquest apartat haurà de ser 
igual o superior a 4. En el cas que sigui inferior, i encara que la mitjana de la resta d’ítems la nota 
mitjana del mòdul surti aprovada, tots els components del grup hauran de recórrer a la convoca-
tòria extraordinària del mes de febrer. 

NOTA: al final de la segona avaluació, cada grup haurà de fer una  exposició pública del seu pla 
d’empresa. Com que serà la presentació de tot el pla, la valoració docent dins del treball en equip 
quedarà dividida de la següent manera: dossier físic (15%) i la presentació davant la resta de la 
classe (25%) 

b) Valoració alumnat (10 %) 

Constarà de dos apartats: la Coavaluació (5%) amb la resta de companys del grup, on s’establiran 
els paràmetres a valorar, com ara: coordinació, confiança, compromís, comunicació i complemen-
tarietat. I també l’Autoavaluació (5%) on cada alumne es valorarà a si mateix amb els mateixos 
paràmetres que s’acordin per a la coavaluació. 

- Per tant, la nota de cada una de les avaluacions sortirà de la suma dels percentatges de l’apartat 
anterior. La nota final del mòdul serà la mitjana aritmètica de les dues avaluacions, sempre i quan 
la mitjana sigui superior al 5. Si a una avaluació s’ha obtingut una nota inferior a 4 ja no es farà 
mitjana.   

- Aquestes notes es veuran incrementades a la unitat sencera posterior sempre i quan sigui igual o 
superior a 0,75. 
 

 



 

                                                                                                     

 

 

Criteris de recuperació: 

La recuperació de cada avaluació es separa en dos apartats: 

Treball individual: l’alumnat que hagi obtingut una nota de qualque prova inferior a 4 haurà 
de presentar-se obligatòriament a la prova de recuperació corresponent a aquell bloc. Aquestes 
recuperacions es faran just després de cada avaluació. Si l’alumnat duu dues notes inferiors a 4 o 
la mitjana no arriba al 5, s’haurà de presentar a una prova global dels dos bocs.  

Treball en equip: aquesta part no tindrà recuperació. La intenció és que l’alumnat s’impliqui 
des del principi fins el final amb la creació i desenvolupament del seu projecte empresarial. Per 
tant per a poder superar el mòdul l’alumnat haurà de superar aquest apartat amb una nota igual 
o superior al 5.  

Si un cop dutes a terme les recuperacions de la part del treball individual (i ha superat la part del 
treball en equip), l’alumne no supera la nota mínima. S’haurà d’examinar en el mes de febrer a 
una prova global que inclourà el temari dels tres blocs del curs. 

Si la part del treball individual s’ha superat però no el treball en equip, l’alumne haurà de dur a 
terme una tasca (treball d’investigació, parts del pla d’empresa, ...) que el professor li encomanarà 
i haurà de presentar en el mes de febrer. 

Si l’alumnat no supera cap de les dues parts, s’haurà de presentar a la prova global del mes de juny 
a més d’entregar la tasca encomanada per el professor.    

Els percentatges de cada part es mantindran també a l’hora de calcular la mitjana final (50% i 50%). 

 
NOTA: Si en alguna de les proves escrites es troba a un alumne copiant o ajudant-se d’algun mate-
rial no permès, automàticament li retiraré la prova i aquella avaluació la tindrà suspesa. Per poder 
aprovar aquella avaluació l'alumne s'haurà de presentar a una prova on s’inclouran els continguts 
de totes les unitats didàctiques corresponents a aquella avaluació. 

 

4. MATERIAL 

- Apunts elaborats per el professor. 

- El material audiovisual com les pel·lícules i vídeos, etc. constitueix una bona ajuda per compren-
dre temes i conceptes complexos a partir de situacions concretes. 

- També l’ús dels mitjans informàtics, dins l’aula o a casa. Aquests recursos seran imprescindibles 
a l’hora d’elaborar el Pla d’empresa.  

- S’utilitzarà l’entorn Moodle per compartir material, fer exàmens on-line (si és necessari), presen-
tar les parts del pla d’empresa, i també a l’hora de fer un seguiment de les activitats de reforç pels 
alumnes amb dificultats acadèmiques. 

 


