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ASSIGNATURA: Iniciació a l'activitat emprenedora i empresarial
CURS: 4t
NIVELL: ESO
Grups
A

Professor/ Professora
Maria Antònia Riera

1a avaluació (del 14/09/20 fins al 20/12/20); 14 setmanes. Lliurament de notes: 22 de desembre.

Continguts essencials
BLOC 0. REINCORPORACIÓ A LES
AULES
 Pla de contingència del centre.
 Preparació tecnològica.
 Gestió emocional de la situació actual.
 Diagnòstic inicial.
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.
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Criteris d’avaluació

1. Descriure les qualitats personals i destreses
associades a la iniciativa emprenedora i analitzar
els requeriments dels diferents llocs de treball i
activitats empresarials.
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.
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.

2a avaluació (del 08/01/21 fins al 31/03/21); 12 setmanes. Lliurament de notes: 31 de març
Continguts essencials
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.

3a avaluació

ESO i 1r. Batxillerat: del 12/04/21 fins al 22/06/21; 10 setmanes.

Continguts essencials
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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Criteris d’avaluació.
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.
2. Identificar i organitzar la informació de les
diferents àrees del projecte d’empresa i aplicar
els mètodes corresponents a la tramitació
documental empresarial.
3. Dur a terme activitats de producció i
comercialització pròpies del projecte d’empresa
creat i aplicar tècniques de comunicació i treball
en equip.

Extracte de programació

Criteris d’avaluació
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.
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.
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.

Instruments d’avaluació

Criteri de qualificació
(% de la nota)
40% de la nota



Proves escrites i treballs (telemàtics i/o presencials)
(mínim 2 per avaluació)



Realització de les tasques encomanades

40% de la nota





Participació a classe (presencial o via meet)
Actitud envers l’assignatura
Actitud envers la professora i la resta de
companys/es
Ús adequat del Classroom

20% de la nota



Observacions (procediments i actituds generals per a tot el curs):
Escriptura amb lletra clara i llegible; presentació dels treballs i deures d’una manera clara i
ordenada; realització de les lectures obligatòries; atenció durant les explicacions; presentació
dels treballs el dia assenyalat....
ACTIVITATS I CONDICIONS PER A LA RECUPERACIÓ DE L’ASSIGNATURA
PENDENT DEL CURS ANTERIOR

ACTIVITATS A REALITZAR

Precisau el % de contribució en la nota final i
l’horari d’atenció a l’alumnat

treballs a lliurar mensualment
seguiment per part del professor de
l’assignatura al curs actual
consulta i seguiment del cap de
departament
proves d’examen

100%

CONDICIONS PER RECUPERAR L’ASSIGNATURA

Posau una creu

si aprova la 1a avaluació de la mateixa assignatura en el curs actual
si aprova la 2a avaluació de la mateixa assignatura en el curs actual
mitjançant una prova parcial el mes de desembre
mitjançant una prova parcial el mes de març/abril si no ha aprovat la del
mes de desembre
mitjançant dues proves parcials el desembre i el març/abril
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