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1. 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. 

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  

 
2. DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES 

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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3. CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 
 

CONTINGUT CRITERIS D’AVALUACIÓ 

BLOC 1. AUTONOMIA PERSONAL, LIDERAZGO 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. 

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 l'aplicació de principis ètics 
universals . 

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 
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4. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

 

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: 

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. 



Guia de l’àrea/matèria R045-E01 

7 de 4 

 

 

- Práctiques i projectes sobre coneixements: activitats, treballs, exposicions ....: 70% 

- Actitud: 30%. 
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5. ACTIVITATS DE 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. 

 


