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1. INTRODUCCIÓ 
 

L'esperit emprenedor dins de l'educació ha estat àmpliament abordat des de diversos enfocaments; 

si bé s'ha lligat a matèries relacionades amb l'àmbit de l'economia, cada vegada més implica relació 

de l'alumnat amb la psicologia, la sociologia i la gestió. Es tracta d'un fenomen humà que comprèn 

un ampli espectre de competències, coneixements i actituds, qualitats i valors. Assumir riscos, ser 

innovador, tenir dots de persuasió, negociació i pensament estratègic també s'inclouen dins de les 

competències que han de ser mobilitzades en la joventut per contribuir a formar ciutadans dotats de 

capacitat per a l'emprenedoria. A resultes, el concepte d'educació emprenedora ha d'abastar 

competències transversals però ser definida en resultats d'aprenentatge concrets i diferenciats per 

nivell educatiu. La competència "sentit d'iniciativa emprenedora i esperit emprenedor", associada a 

aquesta matèria, incideix no només en la pura activitat econòmica, sinó en la contribució a la 

societat per part dels individus, la inclusió social i l'assegurament del benestar de la comunitat . 

Aquesta matèria inclou aspectes teòrics i pràctics orientats a preparar els i les joves per a una 

ciutadania responsable i per a la vida professional; ajuda al coneixement de qui són els 

emprenedors, què fan i què necessiten, però també a aprendre a responsabilitzar-se de la seva 

pròpia carrera i el seu camí personal de formació i, en suma, de les seves decisions clau en la vida, 

tot això sense oblidar els aspectes més concrets relacionats amb la possibilitat de creació d'un 

negoci propi o de ser innovadors o "intraemprenedors" en el seu treball dins d'una organització. 

 
S'ha de remarcar perquè els i les estudiants comprenguin el que aprenen, sàpiguen per què ho 

aprenen i siguin capaços d'usar el que s'ha après en diferents contextos dins i fora de l'aula. 

L'alumnat ha de ser conscient que és responsable del seu propi aprenentatge i el seu paper ha de 

ser actiu i autònom. Es desenvoluparan metodologies actives i contextualitzades que facilitin la 

participació i implicació de l'alumnat i l'adquisició i ús de coneixements en situacions reals, que es 

recolzaran en estructures d'aprenentatge cooperatiu, a través de la resolució conjunta de les 

tasques. Les metodologies que permeten l'aprenentatge per projectes, l'estudi de casos o 

l'aprenentatge basat en problemes afavoreixen la participació activa, l'experimentació i faciliten el 

desenvolupament de les competències clau. Les estratègies interactives permeten compartir i 

construir el coneixement i dinamitzar la sessió de classe mitjançant l'intercanvi verbal i col·lectiu 

d'idees. 
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COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA 

Dimensió comunicativa. 

Obtenir informació, interpretar i valorar el contingut de textos escrits de la vida quotidiana, dels 

mitjans de comunicació i acadèmics per comprendre’ls. 

Desenvolupar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir coneixement. 

Escriure textos de tipologia diversa i en diferents formats i suports amb adequació, coherència, 

cohesió correcció lingüística. 

Dimensió actitudinal. 

Adquirir l’hàbit de la lectura com un mitjà per accedir a la informació i al coneixement, i per al 

gaudi personal; valorar l’escriptura com un mitjà per estructurar el pensament i comunicar-se 

amb els altres. 

Implicar-se activament i reflexiva en interaccions orals amb una actitud dialogant i d’escolta. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA I COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN CIÈNCIA I 

TECNOLOGIA 
Dimensió Resolució de problemas. 

Emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per resoldre problemes. 

Dimensió Comunicació i representació. 

Seleccionar i usar tecnologies diverses per gestionar i mostrar informació, i visualitzar i 

estructurar idees. 

Avui dia, l'èxit creixent d'aplicacions socials i els anomenats entorns d'aprenentatge personals (PLE, 

Personal Learning Environments) possibiliten l'aprenentatge per Internet, el modifiquen i ens porten 

a nous desafiaments. L'ús de les noves tecnologies permet reconèixer l'estil d'aprenentatge de cada 

un dels alumnes i les alumnes, centrar-se en les seves necessitats específiques, contribuir a 

preparar-los per a l'aprenentatge al llarg de la vida i el treball fora de l'escola. És d'especial 

importància l'atenció a la diversitat i el respecte pels diferents ritmes i estils d'aprenentatge. 

 

 

2. CONTRIBUCIÓ DE LA MATÈRIA A L’ADQUISICIÓ DE LES 
COMPETÈNCIES CLAU 

 

Les competències clau del currículum en el Sistema Educatiu Espanyol. 

a) Comunicació lingüística. 

b) Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia. 

c) Competència digital. 

d) Aprendre a aprendre. 

e) Competències socials i cíviques. 

f) Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor. 

g) Consciència i expressions culturals. 
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APRENDRE A APRENDRE 

Dimensió de les pròpies capacitat intel·lectuals, emocionals i 

físiques. Ser conscient de les capacitats que prenen part en 

l’aprenentatge. Ser conscient d’allò que se sap i del què cal 

aprendre. 

Dimensió de la competència personal. 

Acceptar els errors i aprendre’n. 

Elevar els objectius d’aprenentatge de forma progressiva i realista. 

Tenir confiança en si mateix i perspectives d’èxit. 

COMPETÈNCIES SOCIALS I CÍVIQUES 

Dimensió històrica. 

Analitzar els canvis i les continuïtats dels fets o fenòmens històrics per comprendre la causalitat 

històrica. 

 

 

COMPETÈNCIA DIGITAL 

Dimensió Instruments i aplicacions. 

Seleccionar, configurar i programar dispositius digitals segons les tasques a realitzar. 

Utilitzar les aplicacions d’edició de textos, presentacions multimèdia i tractament de dades 

numèriques per a la producció de documents. 

Utilitzar les aplicacions bàsiques d’edició d’imatge fixa, so i imatge en moviment per a produccions 

de documents digitals. 

Dimensió Tractament de la informació i organització d’entorns de treball i aprenentatge. 

Cercar, contrastar i seleccionar informació digital adequada per al treball a realitzar, tot 

considerant diverses fonts i mitjans digitals. 

Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament de la informació amb el 

suport d’aplicacions digitals. 

Organitzar i utilitzar un entorn personal de treball i aprenentatge amb eines digitals per 

desenvolupar-se en la societat del coneixement. 

Dimensió Comunicació interpersonal i col·laboració. 

Participar en entorns de comunicació interpersonal i publicacions virtuals per compartir informació. 

Realitzar activitats en grup tot utilitzant eines i entorns virtuals de treball col·laboratiu. 

Dimensió Ciutadania, hàbits, civisme i identitat digital. 

Realitzar accions de ciutadania i de desenvolupament personal, tot utilitzant els recursos digitals 

propis de la societat actual 

Fomentar hàbits d’ús saludable de les TIC vinculats a l’ergonomia per a la prevenció de riscos. 

Actuar de manera crítica i responsable en l’ús de les TIC, tot considerant aspectes ètics, legals, de 

seguretat, de sostenibilitat i d’identitat digital. 
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SENTIT D’INICIATIVA I ESPERIT EMPRENEDOR 

Dimensió ciutadana i emprenedora. 

Formar-se un criteri propi sobre problemes socials rellevants per desenvolupar un pensament 

crític. 

Participar activament i de manera compromesa en projectes per exercir drets, deures i 

responsabilitats propis d’una societat democràtica. 

COMPETÈNCIA I EXPRESSIONS CULTURALS 

Dimensió personal. 

Actuar amb autonomia en la presa de decisions i ser responsable dels propis actes. 

Qüestionar-se i usar l’argumentació per superar prejudicis i consolidar el pensament 

propi. 

Dimensió interpersonal. 

Mostrar actituds de respecte actiu envers les altres persones, cultures, opcions i creences. 

Analitzar críticament l’entorn (natural, cientificotecnològic, social, polític, cultural). 

Realitzar activitats de participació i de col·laboració que promoguin actituds de compromís i 

democràtiques. 

Aplicar els procediments de la recerca històrica a partir de la formulació de preguntes i l’anàlisi 

de fonts per interpretar el passat. 

Interpretar que el present és producte del passat, per comprendre que el futur és fruit de les 

decisions i accions actuals. 

Identificar i valorar la identitat individual i col·lectiva per comprendre’n la intervenció en la 

construcció de subjectes històrics. 

Dimensió geogràfica. 

Explicar les interrelacions entre els elements de l’espai geogràfic per gestionar les activitats 

humanes en el territori amb criteris de sostenibilitat. 

Aplicar els procediments de l’anàlisi geogràfica a partir de la cerca i l’anàlisi de diverses fonts 

per interpretar l’espai i prendre decisions. 

Dimensió cultural i artística. 

Analitzar les manifestacions culturals i relacionar-les amb els seus creadors i la seva època, per 

interpretar les diverses cosmovisions i la seva finalitat. 

Valorar el patrimoni cultural com a herència rebuda del passat, per defensar-ne la conservació i 

crear-ne de nou per a les generacions futures. 

Valorar les expressions culturals pròpies, per afavorir la construcció de la identitat personal dins 

d’un món global i divers. 

Posicionar-se i comprometre’s en la defensa de la justícia, la llibertat i la igualtat entre homes i 

dones. 
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3. OBJECTIUS 

 

1. Identificar les fortaleses i les febleses personals i aplicar-les en les tasques proposades. 

2. Resoldre situacions proposades fent ús dels seus recursos personals amb seguretat i confiança. 

3. Analitzar els resultats aconseguits, amb consciència de l'esforç personal aplicat, i els assoliments 

obtinguts, realitzant proposades de millora sobre el propi treball. 

4. Realitzar llistats de tasques sobre la fi proposada, assignant terminis i compromisos en la 

realització d'aquestes, i assumint les responsabilitats personals i de grup corresponents. 

5. Comprendre la necessitat de reflexió i planificació prèvia a la realització d'una tasca, marcant 

temps, metes i seqüències, i relacionant tot això amb l'eficiència i la qualitat en el compliment 

dels objectius finals. 

6. Seleccionar l'ajuda externa necessària, discriminant què excedeix del seu propi acompliment i 

valorant quins recursos són idonis en la situació proposada. 

7. Participar en situacions de comunicació de grup, demostrant iniciativa i respecte, expressant amb 

claredat les seves idees, i recollint i argumentant les dels altres integrants. 

8. Proposar alternatives de solució, intentant integrar interessos i aconseguir acords mitjançant la 

negociació i altres tècniques, i tractant d'influir positivament en els altres. 

9. Conéixer, identificar i potenciar l’esperit emprenedor i l’actitut emprenedora ja sigui a l’hora de 

crear un projecte emprenedor o en qualsevol projecte dins d’una empresa. 

10. Desenvolupar les habilitats necessàries per entendre els diferents aspectos econòmics de la societat. 

11. Conèixer el funcionament bàsic de l'economia a través del paper que compleixen els diferents 

agents i institucions econòmiques. 

12. Disposar de les claus per analitzar alguns dels fets i problemes econòmics que els afecten 

directament a ells o a les seves famílies (inflació, atur, cost de la vidaetc.) o que caracteritzen 

l'actual globalització de l'economia. 

13. Identificar diferents formes de pagament; entendre que els diners s'utilitza per a l'intercanvide 

béns i serveis. 

14. Identificar diferents formes de pagament; entendre que els diners s'utilitza per a l'intercanvide 

béns i serveis. 

15. Reconèixer les potencialitats de les TICS a l'hora de rebre diners d'altrespersones, retirar diners, 

obtenir el saldo del compte, verificar les transaccions queapareixen en un estat de compte 

bancari. 

16. Entendre que els diners pot ser prestat, així com les raons per al pagament oobjecte d'un interès. 

17. Elaborar un pressupost per planificar la despesa ordinària i l'estalvi i ser capaç demanipular 

diversos elements d'un pressupost. 

18. Planificar les despeses futures i avaluar l'impacte dels plans de despesa diferents.Identificar els 

diferents tipus i mesures d'obtenció d'ingressos. Entendre latributació dels ingressos financers. 
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Utilitzar l'interès compost sobre l'estalvi,i analitzar els pros i els contres dels productes d'inversió. 

19. Entendre els beneficis de l'estalvi a llarg termini com a mitjà per amortitzar elscanvis inesperats 

en qualsevol circumstància personal imprevista. 

20. Avaluar els avantatges i desavantatges d'inversió en capital humà a través dediferents tipus 

d'educació i formació, i comprendre els efectes d'accedir alcrèdit i les formes en les quals les 

despeses poden ser suavitzats amb el temps a travésde préstecs o d'estalvi. 

21. Reconèixer productes financers i d'assegurances i els riscos derivats delsmateixos. 

22. Distingir les diverses fases per engegar un projecte emprenedor. 

23. Reconèixer els trets de les persones emprenedores i els factors clau dels equips fundacionals 

d'una nova empresa. 

24. Diferenciar i avaluar una idea d'una oportunitat de negoci. 

25. Aplicar la creativitat per trobar una idea de negoci propia. 

26. Reconèixer la utilitat d'un pla d'empresa, la seva estructura i continguts. 

27. Conèixer els principals elements d'èxit, de fracàs, i els mites entorn de la creació d'empreses i 

de la figura de l'emprenedor. 
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 BLOC 1 
 
 UNITAT DIDÀCTICA 1: SABER QUI SOM 
 1.- Les habilitats per a la vida  
 2.- La intel·ligència emocional  
 3.- Resiliència 
 4.- El treball en equip 
 5.- Els conflictes 
 
 UNITAT DIDÀCTICA 2: LA CREATIVITAT 
 1.-El procés cap a la creativitat  
 2.-El desenvolupament de la creativitat 
  2.1 Com estimular la capacitat creativa 
  2.2 El que frena la creativitat  
 3.-Tècniques per a crear 
 4.-La creativitat i la innovació 
 5. La innovació en les organitzacions  
 
 UNITAT DIDÀCTICA 3: EL LIDERATGE 
 1. Condició i qualitats del líder 
 2. Els estils de lideratge 
 3. La comunicació 
 4. La negociació 

 
 

2h/setmana * 11 setmanes d’avaluació = 22 sessions lectives 

  

 BLOC 2 
 

 UNITAT DIDÀCTICA 4: L'EMPRENEDOR 
 1. L'esperit emprenedor: tipus d'emprenedoria 
 2. La competència emprenedora 
 3. Capacitats de l'emprenedor 
 4. El treballador per compte propi 
 
 UNITAT DIDÀCTICA 5: L'EMPRESA ACTUAL 
 1. L'activitat econòmica 
 2. L'empresa: tipus d'empresa 
 3. Elements, objectius i funcions de l'empresa 
 4. L'organització de l'empresa 
 5. L'empresa i les administracions públiques 
 
 UNITAT DIDÀCTICA 6: LA PRODUCCIÓ 
 1. Els elements de producció 
 2. El mercat 
 3. El procés de producció 
 4. La responsabilitat social de l'empresa 
 
 

2h/semana * 11 setmanes d’avaluació = 22 sessions lectives  

4. DISTRIBUCIÓ TEMPORAL DELS CONTINGUTS 
 

0. Introducció a la matèria. 
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  BLOC 3 

 
 UNITAT DIDÀCTICA 7: EL MÀRQUETING I LA PUBLICITAT 
 1. Les estratègies de venda: les 5p del màrqueting 
 2. Estratègies de preus 
 3. Eines de la comunicación 

 4. El Màrqueting Digital: SEO i Xarxes socials 

 
 UNITAT DIDÀCTICA 8: LA CREACIÓ D'UN NEGOCI 
 1. Els jaciments d'ocupació 
 2. La idea de negoci 
 3. Els socis del projecte 
 4. Els primers passos 
 5. El pla d'empresa 

 
UNITAT DIDÀCTICA 9: L'ENTORN PATRIMONIAL I FINANCER 
 1. La inversió en l'empresa 
 2. El mercat financer 
 3. El pla d'inversió 
 4. Els productes financers 
 5. Altres formes de finançament 
 6. L'anàlisi del patrimoni empresarial 

 
2h/semana * 11 setmanes d’avaluació = 22 sessions lectives 
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5. CRITERIS D’AVALUACIÓ I ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE 
AVALUABLES 

 
CONTINGUT CRITERIS D’AVALUACIÓ ESTÀNDARS 

D’APRENENTATGE 

BLOC 1. AUTONOMIA PERSONAL, LIDERADGE I INNOVACIÓ 

- Autonomia i auto 
coneixement. 

- Planificació de tasques. 

- Comunicació i negociació 
efectiva. Resolució de 
conflictes. Lideratge. 

- Estratègies de resolució de 
problemes. Creativitat i 
innovació. 

1. Prendre decisions per a la 
resolució de problemes, 
elegint opcions de forma 
independent i raonada. 

2. Planificar tasques i 
desenvolupar les etapes en 
què consten establint punts 
de control i estratègies de 
millora. 

3. Comunicar-se i negociar 
amb els altres aplicant 
efectivament les tècniques 
resolent adequadament els 
conflictes i valorant el 
plantejament i discussió de 
propostes personals i de 
grup com a elements per 
assolir l'èxit proposat, 
exercint el lideratge d'una 
manera positiva i organitzant 
el treball comú. 

4. Proposar solucions i 
possibilitats divergents a les 
situacions  plantejades 
utilitzant els recursos de 
manera nova i eficaç, 
emprant coneixements 
previs per transferir-los a 
situacions noves en àmbits 
diferents valorant la seva 
adequació per anticipar 
resultats amb iniciativa i 
tarannà crític. 

1.1. Identifica les fortaleses i 
debilitats personals, les 
relaciona amb els diferents 
àmbits del desenvolupament 
personal i la vida diària i les 
aplica en les tasques 
proposades. 
1.2. Resol situacions 
proposades fent ús dels seus 
recursos personals amb 
seguretat i confiança. 
1.3. Analitza els resultats 
assolits amb consciència de 
l'esforç personal aplicat i els 
èxits obtinguts realitzant 
propostes de millora sobre el 
propi treball. 
2.1. A partir d'un objectiu 
establert, realitza un llistat de 
tasques assignant terminis i 
compromisos en la realització 
d'aquestes, assumint les 
responsabilitats personals i de 
grup corresponents. 2.2. 
Comprèn la necessitat de 
reflexió i planificació prèvia a la 
realització d'una tasca marcant 
temps, metes i seqüències 
relacionant-lo amb l'eficiència i 
qualitat en el compliment dels 
objectius finals. 
2.3. Analitza una situació 
determinada discriminant què 
excedeix del seu propi 
acompliment i valorant la 
necessitat d'ajuda externa i 
quins recursos són idonis en la 
situació proposada. 
3.1. Participa en situacions de 
comunicació de grup demostrant 
iniciativa i respecte i expressant 
amb claredat les seves idees i 
recollint i argumentant les dels 
altres integrants. 
3.2. Proposa alternatives de 
solució intentant integrar 
interessos i arribar a acords 
mitjançant negociació aplicant 
tècniques i intentant influir 
positivament en els altres. 3.3. 
Exerceix el paper dirigent quan li 
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  correspon amb respecte, 
entusiasme i autocontrol 
organitzant les tasques del grup 
i determinant normes de 
funcionament que impliquin i 
motivin a tots i promoguin la 
consecució de la tasca de grup. 
4.1. Proposa solucions originals 
a les situacions plantejades 
generant nombroses 
possibilitats a partir d'un ús nou 
dels recursos amb què compta 
relacionant la innovació amb el 
progrés de la societat. 
4.2. Empra coneixements 
adquirits amb anterioritat a la 
solució de situacions o 
problemes relacionant 
l'adequació entre aquests, 
presentant aplicacions que no 
es limitin a l'ús habitual salvant 
possibles rutines o prejudicis. 
4.3. Investiga el seu entorn per 
detectar experiències 
relacionades amb les tasques 
plantejades que puguin aportar 
solucions i li permetin 
desenvolupar una visió de 
desafiaments i necessitats 
futures i conseqüències. 

BLOC 2. PROJECTE D’EMPRESA. 

 
- La iniciativa emprenedora i 
l'empresari en la societat. 
Itineraris formatius i carreres 
professionals. 
- La idea de projecte d'empresa. 
L'entorn, el paper social de 
l'empresa. El pla d'empresa. 
- Avaluació del projecte 
d'empresa. 

1. Diferenciar l'emprenedor, la 
iniciativa emprenedora i 
l'empresari, i relacionant-los 
amb les qualitats personals, la 
capacitat d'assumpció de risc i 
la responsabilitat social 
implícita, analitzant les carreres  
i oportunitats professionals amb 
els seus itineraris formatius i 
valorant les possibilitats vitals i 
d'iniciativa emprenedora i 
"Intraemprendimiento" en 
cadascuna d'elles. 
2. Proposar projectes de negoci 
analitzant l'entorn extern de 
l'empresa i assignant recursos 
materials, humans financers de 
manera eficient, aplicant idees 
creatives i tècniques 
empresarials innovadores. 
3. Aplicar sistemes d'avaluació 
de processos dels projectes 
emprant les habilitats de presa 
de decisions i les capacitats de 
negociació i lideratge i analitzant 
l'impacte social dels negocis 
amb  prioritat  del  bé  comú,  la 
preservació  del  medi  ambient i 

1.1. Defineix el concepte 
d'iniciativa emprenedora i 
persones emprenedores 
classificant els diferents tipus 
d'emprenedors (incloent els 
intraemprenedors i els 
emprenedors socials) i les seves 
qualitats personals i relacionant- 
los amb la innovació i el 
benestar social. 
1.2. Identifica la capacitat 
d'emprenedoria de les persones 
referint a diferents camps 
professionals i a les diferents 
funcions existents en ells i 
analitzant el seu pla personal 
per a emprendre. 
1.3. Determina el concepte 
d'empresari identificar-ne les 
característiques personals, els 
tipus d'empresaris i l'aportació 
social de les empreses al seu 
entorn. 
2.1. Planteja alternatives de 
negoci / empresa a partir de 
diverses tècniques de generació 
d'idees determinant quines 
necessitats de l'entorn satisfaria, 
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 l'aplicació de principis ètics 
universals . 

informant-se sobre aquest, i 
assenyalant com crea valor i 
com generaria benefici. 
2.2. Elabora un pla de negoci / 
empresa en grup incloent-hi la 
definició de la idea i l'objecte de 
negoci i dissenya un pla de 
comercialització del producte i 
un pla econòmic financer 
demostrant el valor del negoci 
per a l'entorn. 
2.3. Valora la viabilitat del 
projecte de negoci a partir de 
càlculs senzills d'ingressos i 
despeses. 2.4. Estableix un 
llistat cronològic de processos 
vinculats al desenvolupament de 
l'activitat proposada en el pla de 
negoci / empresa identificant els 
recursos humans i materials 
necessaris i una planificació i 
temporalització sobre aquests. 
2.5. Elabora documents 
administratius bàsics dels 
negocis / empreses propis del 
pla de negoci proposat 
relacionant-los amb les diferents 
funcions dins de l'empresa. 
2.6. Descriu el paper de l'Estat i 
les administracions públiques en 
els negocis / empreses 
analitzant els tràmits necessaris 
i les fonts d'ingrés i despesa 
pública reconeixent aquests 
com a elements del benestar 
comunitari. 
3.1. Aplica un sistema de control 
del projecte establint indicadors 
a priori per a cada fase 
demostrant flexibilitat i innovació 
per solucionar els problemes 
identificats. 3.2. Identifica la 
responsabilitat corporativa de 
l'empresa / negoci descrivint els 
valors de l'empresa i el seu 
impacte social i mediambiental. 

BLOC 3. FINANCES. 

- Ingressos i despeses. 
- Identificació i control. Els diners. 

Relacions bancàries i serveis 

financers. 

Planificació financera personal. 

Gestió del pressupost. Estalvi i 

endeutament. Risc i diversificació. 

Drets i deures dels consumidors en 

el mercat financer. 

- Indicadors financers i econòmics. 

1. Gestionar ingressos i despeses 

personals i d'un petit negoci 

reconeixent les fonts de les que 

provenen i les necessitats de fons a 

curt, mitjà i llarg termini 

identificant les alternatives per al 

pagament de béns i serveis amb 

diners de béns i serveis. 

2. Planificar la vida financera 

personal diferenciant entre inversió 

i préstec de diners, raonant per què 
es paguen o reben interessos i qui 

1.1. Reconeix el valor social dels 

diners i el seu paper en l'economia 

personal descrivint pagaments 

diaris, despeses i ingressos en 

relació amb l'intercanvi de béns i 

serveis i entenent que els diners pot 

ser invertit o prestat. 

1.2. Comprèn el paper dels 

intermediaris financers en la 

societat i caracteritza i identifica els 

principals com bancs i companyies 
d'assegurances. 
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 són els agents financers principals 

del nostre sistema, comprenent el 

diferent nivell de risc aparellat a 

cadascuna de les alternatives. 

3. Identificar alguns indicadors 

financers bàsics amb els canvis en 

les condicions econòmiques i 

polítiques de l'entorn reconeixent la 

importància de les fonts de 

finançament i despesa pública. 

1.3. Identifica els principals serveis 

financers per a particulars i petites 

empreses com comptes corrents, 

targetes de crèdit i dèbit, canvi de 

divises, transferències, préstecs i 

crèdits entre d'altres raonant la seva 

utilitat. 

2.1. Gestiona les necessitats 

financeres personals de curt i llarg 

termini, identificant els diferents 

tipus d'ingressos i inversions en la 

vida de les persones i valorant 

l'impacte de la planificació i la 

importància de l'estalvi en la vida 

de cadascú. 

2.2. Valora la importància i 

significat dels impostos relacionant- 

los amb el benestar social i amb les 

necessitats de planificació financera 

personal i dels negocis. 

2.3. Comprèn el significat dels 

guanys i pèrdues en diversos 

contextos financers reconeixent 

com algunes formes d'estalvi o 

inversió són més arriscades que 

d'altres, així com els beneficis de la 

diversificació. 

2.4. Calcula, en supòsits bàsics, les 

variables de productes d'estalvi i 

préstec aplicant matemàtiques 

financeres elementals. 

2.5. Descriu els principals drets i 

deures dels consumidors al món 

financer, reconeixent les principals 

implicacions dels contractes 

financers més habituals. 

3.1. Relaciona les condicions 

bàsiques dels productes financers 

amb els principals indicadors 

econòmics, reconeixent la 

interacció d'aquests amb les 

condicions econòmiques i 
polítiques dels països. 

 

 

 
 

 UD1 UD2 UD3 

CA 1. Prendre decisions per a la resolució de 
problemes, elegint opcions de forma 
independent i raonada, recorrent a ajuda 
selectivament, reconeixent les fortaleses 
i debilitats personals en diverses 
situacions i, en especial, davant les 
tasques encomanades confiant en les 
seves aptituds personals i habilitats amb 
responsabilitat i assumpció de les 
conseqüències. 

1. Diferenciar 
l'emprenedor, la 
iniciativa emprenedora i 
l'empresari,   i 
relacionant-los amb les 
qualitats personals, la 
capacitat d'assumpció 
de risc i la 
responsabilitat     social 
implícita,  analitzant les 

1.Gestionar ingressos i 
despeses personals i 
d'un petit negoci 
reconeixent les fonts de 
les que provenen i les 
necessitats de fons a 
curt, mitjà i llarg termini 
identificant les 
alternatives      per     al 
pagament   de   béns   i 
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 2. Planificar tasques i desenvolupar les 
etapes de què consten establint punts 
de control i estratègies de millora per a 
cadascuna d'elles posant-lo en relació 
amb la consecució de l'èxit pretès. 

3. Comunicar-se i negociar amb els altres 
aplicant efectivament les tècniques 
resolent adequadament els conflictes i 
valorant el plantejament i discussió de 
propostes personals i de grup com a 
elements per assolir l'èxit proposat, 
exercint el lideratge d'una manera 
positiva i organitzant el treball comú. 

Proposar solucions i possibilitats divergents 
a les situacions plantejades utilitzant els 
recursos de manera nova i eficaç, emprant 
coneixements previs per transferir-los a 
situacions noves en àmbits diferents 
valorant la seva adequació per anticipar 
resultats amb iniciativa i tarannà crític. 

carreres i oportunitats 
professionals amb els 
seus itineraris formatius 
i valorant  les 
possibilitats vitals  i 
d'iniciativa 
emprenedora   i 
"Intraemprendimiento" 
en cadascuna d'elles. 
2. Proposar projectes 
de negoci analitzant 
l'entorn extern de 
l'empresa i assignant 
recursos materials, 
humans financers de 
manera  eficient, 
aplicant idees creatives 
i tècniques 
empresarials 
innovadores. 
3. Aplicar sistemes 
d'avaluació de 
processos dels 
projectes emprant les 
habilitats de presa de 
decisions         i        les 
capacitats de 
negociació i lideratge i 
analitzant l'impacte 
social dels  negocis 
amb prioritat del bé 
comú, la preservació 
del medi ambient i 
l'aplicació   de  principis 
ètics universals . 

serveis amb diners de 
béns i serveis. 
2. Planificar la vida 
financera personal 
diferenciant  entre 
inversió i préstec de 
diners, raonant per què 
es paguen o reben 
interessos i qui són els 
agents financers 
principals del nostre 
sistema, comprenent el 
diferent nivell de risc 
aparellat a cadascuna 
de les alternatives. 
3. Identificar alguns 
indicadors financers 
bàsics amb els canvis 
en les condicions 
econòmiques  i 
polítiques de l'entorn 
reconeixent la 
importància de les fonts 
de finançament i 
despesa pública. 

 
 

6. METODOLOGIA DIDÀCTICA 
 

 

A l'hora d'impartir aquesta assignatura s'ha d'evitar sobrecarregar a l'estudiant amb continguts 

conceptuals que no siguin del seu interès i que no tinguin a veure amb les experiències properes a 

l'alumnat. S'ha de fomentar el treball autònom i que tots els continguts apresos siguin aplicables a la 

vida real. L'objectiu és seguir un procés constructivista d'ensenyament i aprenentatge, a més 

d'aconseguir un aprenentatge significatiu i funcional. Per a això hem de tenir en compte els 

coneixements previs de l'alumnat. 

En ser la primera vegada que van a cursar aquesta matèria com a tal, s'ha de començar des de la 

base. Com és lògic, ha d'existir una progressió en la dificultat dels continguts, s'ha d'atreure als 

alumnes inicialment amb conceptes senzills i posteriorment anar exigint-los mes, pujant el nivell de 

dificultat. A més ha d'existir un equilibri entre conceptes teòrics, aplicacions a la realitat i activitats, 

d'aquesta manera s 'intentarà tenir a l'alumnat sempre “alerta” i implicat. 
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Es duran a terme sessions expositives, aquestes sessions preferiblement introduiran conceptes amb 

casos reals actuals i que els poguessin afectar o interessar. S'utilitzarà el mètode del cas per 

aconseguir competències en els alumnes, ja que això és fonamental per desenvolupar en ells el 

pensament crític. L’aprenentatge de l’alumne es basarà en la consecució de diversos projectes all llarg 

del curs. A més es donaran activitats on s'assenteixen els conceptes de la part d'economia financera i 

es potenciï la creativitat i autonomia en la part d'iniciativa emprenedora. 

Per treure el major rendiment és necessari que la participació dels alumnes sigui contínua per poder 

anar veient l'evolució i que entre els seus comentaris i idees s'enriqueixin entre ells. Cada aportació ha 

de ser vista per la resta de companys comuna oportunitat de la qual poden sortir noves idees. 

 

7. AVALUACIÓ 
 
 

Procediments d’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes 

 
 

Els alumnes d’Iniciació a l’Acrtivitat Emprenedora serán protagonistes de la seva educació. El professor 

actúa com a guia i proporciona els materials i recursos didàctics necessaris. L’assignatura seguirà un 

aprenentatge basat en projectes on s’inclouran tota mena d’activitats individuals i en grup que seran el 

suport físic per a l’obtenció de la nota. De igual manera s’evaluará la seva actitud davant l’aprenentatge i 

la seva progressió en la matèria. 

Aquesta avaluació ha de ser contínua, formativa i integradora. 

 Està prevista la realització d’una avaluació inicial que no comptabilitzarà per a cap nota 
d’avaluació però que servirà de guia per a saber el nivell d’aprenentatge dels alumnes. 

 Contínua: quan el progrés d’un alumne no sigui l’adient, s’establiran mesures de reforç 

educatiu. Aquestes mesures s’adoptaran en qualsevol moment del curs, tan aviat com es 

detectin les dificultats, i estaran dirigides a garantir l’adquisició de les competències 

imprescindibles per continuar el procés educatiu. 

 Formativa: aportarà a l’alumne informació sobre els seus progressos, les estratègies personals 

que més l’han ajudat, les dificultats que ha trobat i els recursos de què disposa per superar-les. 

 Diferenciada segons les distintes matèries: el professor o professora de cada matèria decidirà 

si l’alumne o alumna ha assolit els objectius i té un grau adequat d’adquisició de les 

competències corresponents. 

Els instruments que s’utilitzaran per dur a terme aquesta avaluació són els següents : 

- Proves escrites 

- Proves orals 

- Investigació de temes 

- Exercicis a l’aula treballats de forma cooperativa. 

- Exposicions de l’alumne 

 

 
Criteris de qualificació 

Els alumnes seran qualificats amb els següents criteris: 
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- Práctiques i projectes sobre coneixements: activitats, treballs, exposicions ....: 70% 

- Actitud: 30%. 
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Es tindran en compte a més tots els acords del claustre de professors, departaments i demes. 

 

 
Recuperació 

 
 

Els alumnes que hagin obtingut un resultat no aprovat en les tres avaluacions s’hauran de presentar a 
la convocatòria extraordinària amb tots els continguts de l’assignatura. Els alumnes que en els exàmens de 
recuperació ordinaris no superin les avaluacions pendents, una o les dues de què es poden presentar, 
també hauran d’anar a la convocatòria extraordinària. 

L’examen de recuperació extraordinari tindrà la mateixa estructura que els exàmens realitzats durant 
el curs. Es poden demanar treballs obligatoris, al igual que treballs no presentats, que complementin la nota 
de la convocatòria extraordinària. 

 

 
8. MATERIALS I RECURSOS DIDÀCTICS 

 

No es disposa de llibre de text. Es compta amb tota la informació que es pot obtenir de llibres d’economia, 

diaris, internet, etc. El profesor proporcionará els amterials y recursos didáctics ja sigui de forma física (a 

la clase) o virtual (mitjançanc la plataforma Educand). 

 
 

9. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS 
 

No hi ha cap activitat complementària ni extraescolar. No obstant, al llarg del curs s’haurà d’estar molt 

pendent de l’actualitat econòmica i empresarial d’àmbits propers. 

 

10. MESURES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT I ADAPTACIONS 
CURRICULARS PREVISTES 

 

 

S’ha partit de la concepció global que el docent ha d’orientar la seva intervenció en funció de la diversitat de 
formes d’aprenentatge que es poden produir entre els alumnes i les alumnes.  
Així doncs, en la matèria d’Introducció a la Emprenedoria s’adaptaran les proves, les activitats i els 
comentaris de text segons les necessitats: adaptació de vocabulari, confecció de preguntes concretes, etc. I 
sempre oberts a qualsevol tipus d’adaptació segons les consignes del Servei d'Assessorament 
Psicopedagògic de l’Etapa.  
 
Quan es faci algun treball cooperatiu es procurarà distribuir als alumnes en grups heterogenis i es controlarà 
que  participin tots en la resolució de la tasca plantejada. 
Les professores tindran en compte la diversitat de l’alumnat, per la qual cosa l’amplia gama d’activitats 
incloses en el llibre de text i d’altres proporcionades per les docents, es conceben com un ventall de 
suggeriments per seleccionar les més adients per al desenvolupament de la programació i per tal d’atendre 
de manera més individualitzada les necessitats dels alumnes. 

 

 

 

 

 

 

 

11. SEGUIMENT DE LA PROGRAMACIÓ 
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PRIMERA AVALUACIÓ 

 

Nº 
Un. 
Did. 

 
 

Nom Unitat Didàctica 

 

Nº sess. 
programades 

 

Nº sess. 
realitzades 

Comentaris 
respecte no 

compliment de 
sessions o 
activitats 

que no han funcionat 

 

Propostes de 
millora, si 
s’escau 

0 Introducció a la matèria     

1 SABER QUI SOM 8 

   

2 LA CREATIVITAT 8 

   

3 EL LIDERATGE 4 
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SEGONA AVALUACIÓ 

 

Nº 
Un. 
Did. 

 
 

Nom Unitat Didàctica 

 

Nº sess. 
programades 

 

Nº sess. 
realitzades 

Comentaris 
respecte no 

compliment de 
sessions o activitats 
que no han funcionat 

 

Propostes de 
millora, si 
s’escau 

4 L’EMPRENEDOR 8 

   

5 L’EMPRESA ACTUAL 6 

   

6 LA PRODUCCIÓ 6 

   

 
 
 

TERCERA AVALUACIÓ 

 

Nº 
Un. 
Did. 

 
 

Nom Unitat Didàctica 

 

Nº sess. 
programades 

 

Nº sess. 
realitzades 

Comentaris 
respecte no 

compliment de 
sessions o activitats 
que no han funcionat 

 

Propostes de 
millora, si 
s’escau 

7 
EL MÀRQUETING I LA 
PUBLICITAT 

8 

   

8 
LA CREACIÓ D’UN 
NEGOCI 

6 

   

9 

L’ENTORN 
PATRIMONIAL I 
FINANÇER 

6 
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REVISIÓ ANUAL 
 

Continguts, criteris i procediments d’avaluació i recuperació 
 
 

Metodologia, i recursos didàctics 
 
 

Resultats del curs 

 
Trimestre Nº sess. programades Nº sess. realitzades 

1 21  

2 22  

3 22  

TOTAL 65  

 

% acompliment de la programació (Nº 
sessions realitzades/ nº sessions 
programades)*100 

 

% alumnes que assoleixen els objectius 
(nº alumnes aprovats/nº alumnes 
matriculats)*100 (No omplir a EI) 
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Valoració global 

 

 
 

Propostes per al curs vinent 

 

 


