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 1. Competències clau associades a la vostra matèria 
 

 
2. Objectius 
 

1. Emprar sempre, tant el professorat com l’alumnat, la llengua catalana a nivell oral i escrit d’acord                
amb la normativa i el Projecte Lingüístic de Centre. 

2. Relacionar-se amb l’entorn econòmic com a subjecte i no com a objecte d’aquest entorn mitjançant               
l’assimilació progressiva del coneixement que vagi aprenent sobre el seu funcionament, així com             
incorporar el que aprengui a les seves relacions amb altres agents econòmics com a font de                
desenvolupament, tant de la seva autonomia personal com de la seva capacitat per liderar projectes               
que puguin ser percebuts com a valuosos pels altres. 

3. Fomentar l’aplicació del pensament creatiu a l’hora de fer qualsevol proposta que s’hagi de valorar               
en el seu entorn econòmic i valorar-ne positivament la innovació, l’originalitat i la consistència. 

4. Desenvolupar l’esperit emprenedor que tots tenim com a subjectes de l’entorn econòmic en el qual               
actuam mitjançant el descobriment de les nostres fortaleses i debilitats per, progressivament,            
augmentar la nostra competència emprenedora. 

5. Impulsar petits projectes susceptibles de poder implementar-se en el seu entorn econòmic (com un              
projecte d’inserció laboral i un projecte de viabilitat econòmica d’una empresa) en els quals la               
creativitat i el rigor científic d’aquests projectes han de jugar un paper primordial al llarg de tot el                  
procés de realització. 

6. Identificar les diverses fonts de finançament internes i externes (com accionistes, inversos,            
micromecenatge o crowdfunding, ajudes, bancs, subvencions...), així com valorar la més adequada            
per a cada tipus i moment del cicle de vida de l’empresa. 

7. Conèixer el funcionament bàsic dels intermediaris financers quan hem d’acudir a la cerca de              
finançament per a l’empresa, a través de l’estudi de casos pràctics senzills, reals i susceptibles de                
ser demandats. 
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Competències clau Sí/No 

1. Comunicació lingüística Sí 

2. Matemàtica, en ciència i tecnologia Sí 

3. Digital Sí 

4. Aprendre a aprendre Sí 

5. Socials i cíviques Sí 

6. Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor Sí 

7. Consciència i expressions culturals Sí 
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3. Continguts 
 

 
  

4. Temporalització 

1a avaluació  
Ud 1. Iniciativa emprenedora  
Ud 2. Carrera professional i recerca de feina  
Ud 3. El treball i les relacions laborals  
Ud 4. Seguretat Social i riscos laborals  
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BLOC 1. AUTONOMIA PERSONAL, LIDERATGE I INNOVACIÓ 

Autonomia i autoconeixement. Iniciativa emprenedora i empresari en la societat. 
Interessos, aptituds i motivacions personals per a la carrera professional. 
Itineraris formatius i carreres professionals. Procés de recerca de feina en empreses del sector.              
Autoocupació. Procés de presa de decisions sobre l’itinerari personal. 
Drets i deures del treballador. El dret del treball. 
Drets i deures derivats de la relació laboral. 
Contracte de treball i negociació col·lectiva. 
Seguretat Social. Sistema de protecció. Ocupació i desocupació. 
Protecció del treballador i beneficis socials. 
Riscs laborals. Normes. Planificació de la protecció en l’empresa. 

BLOC 2. PROJECTE EMPRESARIAL 

Idea de projecte d’empresa. Avaluació de la idea. Entorn, rol social de l’empresa. 
Elements i estructura empresarial. 
Pla d’empresa. 
Informació a l’empresa. Informació comptable. Informació de recursos humans. Documents comercials           
de cobrament i pagament. Arxiu. 
Activitats a l’empresa. Funció de producció. Funció comercial i de màrqueting. 
Ajuts i suport a la creació d’empreses. 

BLOC 3. FINANCES 

Tipus d’empresa segons la seva forma jurídica. 
Elecció de la forma jurídica. 
Tràmits de posada en marxa d’una empresa. 
Fonts de finançament de les empreses. Externes (bancs, ajuts i subvencions i micromecenatge o              
crowdfunding) i internes (accionistes, inversors i aplicació de beneficis). 
Productes financers i bancaris per a pimes. Comparació. 
Planificació financera de les empreses. Estudi de viabilitat economicofinancer. Projecció de l’activitat.            
Instruments d’anàlisi. Proporcions bàsiques. 
Imposts que afecten les empreses. El calendari fiscal. 
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2a avaluació  
Ud 5. La idea de negoci i els elements de l’empresa  
Ud 6. Pla d’empresa. Model de negoci  
Ud 7. La informació de l’empresa  
Ud 8. L’àrea de producció. Àrea comercial i el màrqueting  

3a avaluació  
Ud 9. Formes jurídiques de les empreses  
Ud 10. Intermedis financers  
Ud 11. Fiscalitat de les empreses  
Ud 12. Viabilitat del projecte empresarial  

 
5. Enfocaments metodològics 
 
La metodologia a aplicar té com a objectiu promoure l'aprenentatge competencial. Els mètodes didàctics              
que s'empraran s’adaptaran en funció de les condicions socioculturals, les característiques de l’alumnat , la               
naturalesa de la matèria, la disponibilitat de recursos i altres condicionants que intervenen en el procés                
d’ensenyament- aprenentatge. 

Es considera que l’alumne no té coneixements previs específics d’emprenedoria, ja que és la primera               
vegada que l’estudia, tot i això, cada vegada que s’introdueixin continguts nous es farà una avaluació de                 
coneixements previs ja que ho poden haver après en altres matèries com geografia, història, matemàtiques,               
etc. A més, com que totes les persones participam en l’economia i podem estar al corrent de les principals                   
notícies sempre es tenen alguns coneixements previs.  

Donat el règim de semipresencialitat d’aquest curs es combinaran les sessions a l’institut i el treball a casa,                  
de manera que el treball autònom tendrà molt de protagonisme. 

Per l’estudi de l’assignatura aprofitarem que els alumnes tenen ordinadors personals que facilitaran l’ús de               
les tecnologies de la informació i de la comunicació i d’aquesta manera es podrà millorar la seva capacitat                  
per emprar-les. 

Es combinarà la metodologia expositiva amb la metodologia indagadora. Encara que el que es pretén és                
que l’alumne tengui un paper actiu i el professor sigui el seu guia-orientador en el procés d’aprenentatge. 

A cada unitat didàctica es plantejaran problemes o jocs que facin referència a situacions reals per tal que                  
els alumnes arribin a la seva solució i/o conclusió. Per a solucionar els problemes plantejats es farà feina                  
individualment o en petits grups (3-4 alumnes). Es farà feina preferentment en equip (petit grup) ja que                 
d’aquesta manera aprendran a treballar d’una forma cooperativa. Es promourà el treball cooperatiu ja que la                
realitat econòmica necessita de persones que sàpiguen treballar en equip  i amb bones habilitats socials.  

Es treballaran per projectes els continguts que siguin possibles de tal manera que els alumnes hagin                
d’investigar, indagar, cercar informació i finalment presentar per escrit i/o oralment davant els seus              
companys el producte aconseguit de la seva feina. Les presentacions es faran oralment aplicant les               
tecnologies de l'informació i de la comunicació. El professor l’orientarà en la recerca d’informació i l’anàlisi                
dels diferents recursos disponibles com notícies econòmiques, videos, conferències i informacions           
econòmiques publicades tant pels organismes públics com empreses privades de tal manera que els              
permeti observar, reflexionar i investigar. 
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Al final de cada unitat didàctica els alumnes hauran de respondre per escrit o oralment a proves per                  
comprovar el grau d’assoliment dels objectius. 

Es podrà participar en projectes internacionals relacionats amb l’economia com ara l’Erasmus que tracta el               
tema del desenvolupament sostenible. A més, es podrà participar en concursos relacionats amb l’àrea              
d’economia, tan d’àmbit regional, nacional com internacional. 

 

 
 
6. Avaluació 
 
L'avaluació  serà  contínua, formativa i integradora. 
Feim una doble avaluació: dels alumnes, emprant els criteris i les eines de qualificació i del procés                 
d'ensenyament-aprenentatge. Empram d'eines com: enquestes del programa de qualitat, ús del quadern de             
professor per comparar-ho amb la temporització de la programació i ús de la memòria del departament. 
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Metodologies actives Utilitzo les marcades amb una x 

Treball cooperatiu: 
- Estructures: 
- Dinàmiques 
- Quadern d’equip 

La utilització del treball cooperatiu estarà subjecte a 
les restriccions sanitaries de cada moment. Tot i 
així es fomentarà mitjançant la utilització de 
documents compartits i altres recursos que 
permetin mantenir el distanciament 

Treball per projectes Es podran utilitzar 

Gamificació (especifica quins) Jocs de simulació, educaplay, kahoot,etc. 

Tasques enriquides  

 Rutines de pensament  

Aprenentatge basat en problemes, reptes X 

Flipped Classroom X 

Altres (especifica)  
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6.1. Criteris d’avaluació i estàndards d’aprenentatge avaluables 
 
 

1. Que l’alumne s’expressi amb un català propi del nivell educatiu tant oral com escrit. 
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BLOC 1. AUTONOMIA PERSONAL, LIDERATGE I INNOVACIÓ 

1. Descriure les qualitats personals i destreses associades a la iniciativa emprenedora i analitzar els               
requeriments dels diferents llocs de treball i activitats empresarials. 
1.1. Identifica les qualitats personals, actituds, aspiracions i formació pròpies de les persones amb              
iniciativa emprenedora, descriu l’activitat dels empresaris i el seu rol en la generació de treball i                
benestar social. 
1.2. Investiga amb mitjans telemàtics les diferents àrees d’activitat professional de l’entorn, els tipus              
d’empresa que les desenvolupen i els diferents llocs de treball a cadascuna i raona els requeriments                
per a l’acompliment professional a cadascun. 
2. Prendre decisions sobre l’itinerari vital propi, comprendre les possibilitats d’ocupació, autoocupació i             
carrera professional en relació amb les habilitats personals i les alternatives de formació i              
aprenentatge al llarg de la vida. 
2.1. Dissenya un projecte de carrera professional pròpia, relaciona les possibilitats de l’entorn amb les               
qualitats i aspiracions personals i valora l’opció de l’autoocupació i la necessitat de formació al llarg de                 
la vida. 
3. Actuar com a futur treballador responsable, conèixer els seus drets i deures com a tal, valorar                 
l’acció de l’Estat i de la Seguretat Social en la protecció de la persona ocupada i comprendre la                  
necessitat de protecció dels riscs laborals. 
3.1. Identifica les normes i institucions que intervenen en les relacions entre treballadors i empresaris i                
les relaciona amb el funcionament del mercat de treball. 
3.2. Distingeix els drets i les obligacions que es deriven de les relacions laborals i els comprova en                  
contractes de treball i documents de negociació col·lectiva. 
3.3. Descriu les bases del sistema de la Seguretat Social i les obligacions de treballadors i empresaris                 
dins aquest, en valora l’acció protectora davant les diferents contingències cobertes i descriu les              
prestacions mitjançant cerques als webs institucionals. 
3.4. Identifica les situacions de risc laboral més habituals als sectors d’activitat econòmica més              
rellevants en l’entorn, indica els mètodes de prevenció legalment establerts i les tècniques de primers               
auxilis aplicables en cas d’accident o dany. 

BLOC 2. PROJECTE EMPRESARIAL 
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1. Crear un projecte d’empresa a l’aula, descriure’n les característiques internes i la relació amb               
l’entorn així com la funció social, identificar els elements que en constitueixen la xarxa logística com                
ara proveïdors, clients, sistemes de producció i comercialització i xarxes d’emmagatzematge entre            
altres. 
1.1. Determina l’oportunitat d’un projecte d’empresa, n’identifica les característiques i pren part en             
l’activitat que desenvolupa. 
1.2. Identifica les característiques internes i externes del projecte d’empresa, així com els elements              
que constitueixen la xarxa d’aquesta empresa: mercat, proveïdors, clients, sistemes de producció i/o             
comercialització, emmagatzematge i d’altres. 
1.3. Descriu la relació del projecte d’empresa amb el seu sector, l’estructura organitzativa i les               
funcions de cada departament i identifica els procediments de treball en el desenvolupament del              
procés productiu o comercial. 
2. Identificar i organitzar la informació de les diferents àrees del projecte d’empresa i aplicar els                
mètodes corresponents a la tramitació documental empresarial. 
2.1. Empra com a usuari bàsic l’aplicació informàtica de control i seguiment de clients, proveïdors i                
d’altres, aplica les tècniques bàsiques de comptabilitat, gestió financera i comercial i administració de              
personal per organitzar la informació del projecte d’empresa. 
2.2. Transmet informació entre les diferents àrees i a clients interns i externs del projecte d’empresa,                
reconeix i aplica tècniques de comunicació i negociació, i aplica el tractament protocol·lari adequat a               
través de mitjans telemàtics i presencials. 
3. Dur a terme activitats de producció i comercialització pròpies del projecte d’empresa creat i aplicar                
tècniques de comunicació i treball en equip. 
3.1. Crea materials de difusió i publicitat dels productes i/o serveis del projecte d’empresa, inclou un                
pla de comunicació a Internet i a xarxes socials i aplica els principis del màrqueting. 
3.2. Exerceix tasques de producció i/o comercialització en el projecte d’empresa, pren decisions, fa              
feina en equip, compleix els terminis i objectius i proposa millores segons un pla de control prefixat. 
3.3. Recopila dades sobre els diferents suports a la creació d’empreses tant de l’entorn proper com                
del territorial, nacional o europeu i selecciona les possibilitats que s’ajustin al projecte d’empresa              
plantejat. 

BLOC 3. FINANCES 
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1. Descriure les diferents formes jurídiques de les empreses i relacionar amb cadascuna les              
responsabilitats legals dels seus propietaris i gestors, així com amb les exigències de capital. 
1.1. Distingeix les diferents formes jurídiques de les empreses i les relaciona amb les exigències de                
capital i responsabilitats més apropiades per a cada tipus. 
1.2. Enumera les administracions públiques que tenen relació amb la posada en marxa d’empreses i               
recopila per via telemàtica els principals documents que es deriven de la seva posada en               
funcionament. 
1.3. Valora les tasques de suport, registre, control i fiscalització que duen a terme les autoritats en el                  
procés de creació d’empreses i descriu els tràmits que s’han de fer. 
2. Identificar les fonts de finançament de les empreses pròpies de cada forma jurídica, incloent-hi les                
externes i internes, i valorar les més adequades per a cada tipus i moment en el cicle de vida de                    
l’empresa. 
2.1. Determina les inversions necessàries per posar en marxa una empresa i distingeix les principals               
partides relacionades en un balanç de situació. 
2.2. Caracteritza de forma bàsica les possibilitats de finançament del dia a dia de les empreses i                 
diferencia el finançament extern i intern a curt i a llarg termini, així com el cost de cadascuna i les                    
implicacions en la marxa de l’empresa. 
3. Comprendre les necessitats de la planificació financera i de negoci de les empreses i lligar-la a la                  
previsió de la marxa de l’activitat sectorial i econòmica nacional. 
3.1. Presenta un estudi de viabilitat econòmic i financer a mitjà termini del projecte d’empresa, aplica                
condicions reals de productes financers analitzats i previsions de vendes segons un estudi de l’entorn               
mitjançant una aplicació informàtica tipus full de càlcul i empra proporcions financeres bàsiques. 
3.2. Analitza els productes financers més adequats entre les entitats financeres de l’entorn per a cada                
tipus d’empresa, valora el cost i el risc de cadascun i selecciona els més adequat per al projecte                  
d’empresa. 
3.3. Identifica les obligacions fiscals de les empreses segons l’activitat, assenyala el funcionament             
bàsic d’IAE, IVA, IRPF i IS, indica les principals diferències entre aquest i valora l’aportació que                
suposa la càrrega impositiva a la riquesa nacional. 
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6.2. Procediments d'avaluació 
 

1.  Avaluació inicial 

Abans de començar la matèria i en començar cada bloc temàtic nou es farà una avaluació inicial                 
amb la finalitat de conèixer el nivell de desenvolupament de les competències clau i del domini dels                 
continguts de la matèria.  

2. Avaluació del procés d'ensenyament-aprenentatge 

Per avaluar es podran tenir en compte : 

a. Treballs individuals i/o cooperatius d’investigació i/o aplicació de continguts. 
b. Quadern de treball. 
c. Formularis Google 
d. Comentaris de textos i notícies d’actualitat. També es podrà fer la mateixa activitat amb              

vídeos i/o àudios. 
e. Casos pràctics plantejats individualment i cooperativament. 
f. Preguntes orals sobre els continguts que faci el professor durant la classe. 
g. Actitud mostrada dins classe envers l'assignatura (actitud, hàbits de treball, interès i            

curiositat, claredat i correcció quan es defensa una determinada posició, el respecte pels             
companys...) 

h. Proves escrites i/o orals al final de les unitats didàctiques. 
 
 

6.3. Criteris de qualificació 
 

Per obtenir la nota de cada avaluació es valorarà: 

a) Exàmens: Es farà un mínim de dues proves escrites o orals per avaluació on es valorarà el nivell                  
d’assoliment dels coneixements teòrics i pràctics estudiats. 

Aquestes proves tendran un pes del 50% de la nota de cada avaluació.  

Per qualificar les proves escrites es tendrà en compte, a més del grau de coneixement de la                 
matèria, la claredat, correcció, expressió i síntesi.  

b) Treball a casa i a classe: es valora el seguiment i participació en les classes, la realització del les                   
tasques, i els treballs individuals i/o cooperatius. La valoració es farà partir del portafoli, les               
entregues i exposicions, i de l’observació a l’aula per part del professor. 

Aquest apartat tendrà un pes del 50% de la nota. 

Per aprovar l’avaluació la nota ha de ser igual o superior a 5.  

Per aprovar el curs per avaluació contínua la nota mitjana de les tres avaluacions ha de ser igual o superior                    
a 5. Es calcularà la mitjana de les tres avaluacions (amb la nota real de cada avaluació, sense arrodonir) si                    
es compleixen les condicions següents:  

✓ Només poden tenir com a màxim una avaluació suspesa.  
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✓ La nota de l'avaluació suspesa no podrà ser inferior a 4.  

✓ Si la nota de l'avaluació suspesa és inferior a 4 s'haurà de presentar a la recuperació d'aquesta avaluació                   
i després es farà la mitjana. També haurà d’entregar els treballs, feines i les presentacions orals pendents.  

✓Si la mitjana de les 3 avaluacions és inferior a 5 s’haurà de fer un examen global i entregar les tasques. 

✓ En el cas d’haver recuperat una avaluació o tot el curs, la nota de la recuperació serà d’un 5.  

Recuperació de l’assignatura.  

Els suspesos al juny podran recuperar la matèria superant la prova global que es farà al setembre que                  
inclourà tots els continguts vists durant el curs. Es puntuarà de 0 a 10, la nota obtinguda a l'examen valdrà                    
un 50% del total.  

També s’hauran de presentar els treballs, presentacions i altres feines encomanades pel professor el mes               
de juny. Aquests treballs es valoraran de 0 a 10 i suposaran un 50% de la nota final.  

Per fer la suma de les dues notes anteriors s’ha d’obtenir un 3 com a mínim de cada part. En cas contrari,                      
l’assignatura no es recuperarà. La nota de la recuperació serà la mitjana obtinguda de les dues notes                 
anteriors.  
 

6.4. Recuperació de les pendents 
       No hi ha pendents . 

6.5. Eines d’avaluació 
 

 
 
  
7. Mesures de reforç i suport 

 
Es duran a terme activitats amb diferents grau de complexitat per donar atenció a la diversitat. 
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Eines d’avaluació  Marca amb una x 

Rúbriques x 

Carpeta d’aprenentatge x 

Mapes mentals  

Rutines de pensament  

Diari de camp  

Portafoli  

Coavaluació x 

Qüestionaris x 

Altres (especifica)  

https://iesinca.cat/?page_id=12


Joan Miró, 22 07300 Inca 
Tel. 971 881710-11 
Codi de centre: 07015835 
 https://iesinca.cat/?page_id=12 
 

 
 
 

 
Entre les activitats programades cal destacar (concretar en funció de la matèria): 

 
-  L’avaluació inicial per constatar el nivell dels alumnes, 
- El disseny d’activitats molt diverses per arribar als alumnes amb diferents estils d’aprenentatge i que                
indiquin la manera que l’alumne/a percep i interacciona (videos, esquemes, imatges, petits projectes,             
treball cooperatiu, mapes conceptuals, portafolis,...).  
- L’adaptació de les activitats al nivell curricular de cada alumne/a, des les altes capacitat a les                 
necessitats educatives especials.  
 
Les mesures de reforç i suport programades estaràn relacionades amb la metodologia especificades a              
l’apartat 5 de metodologia.  
 
Les particularitats de cada alumne es detallaràn a l’informe NESE. 
 
 

8. Sortides didàctiques, activitats extraescolars, projectes interdisciplinars 
 
Aquest any no es programen sortides didàctiques ni activitats extraescolars degut a la situació sanitària. 
Aquest any no es programen sortides didàctiques.  
Es podran programar conferències i tallers com el de Turisme sostenible organitzat pel Consell de Mallorca,                
segons disponibilitat i normativa sanitària vigent. 
En tot cas es poden recomanar conferències i/o altres activitats en línia tant en horari lectiu com fora                  
d’aquest. 
Es podran fer projectes interdisciplinars per exemple d’economia sostenible en el marc del projecte              
Erasmus. 
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