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Continguts o temes per avaluació:

1a avaluació:

• La cultura emprenedora

• Formes jurídiques

• Projecte  empresarial:  creació  d'un  negoci  amb  forma  jurídica 
Empresari individual:

1. Idea

2. Dades de l’empresari individual a crear

3. Estudi de mercat

4. Gestió de compres amb els proveïdors

5. Política de vendes

6. Pla de màrqueting

7. Fiscalitat

Presentació i exposició del projecte

2a avaluació:

• Projecte  empresarial:  creació  d'un  negoci  amb  forma  jurídica 
Cooperativa:

1. Idea

2. Dades de l’empresa a crear

3. Dades del promotors del projecte

4. Pla d'inversió

5. Pla de finançament



8.  Els treballadors

9.  Previsió d'ingressos i despeses

10. Previsió de tresoreria

11. Fiscalitat

Presentació i exposició del projecte

Què s’avaluarà:

Els  projectes  d'empresa  en  grups  cooperatius,  la  presentació  i 
exposició d'aquests i l'actitud i participació en el grup

Com s’avaluarà:

a) Durant  cada  avaluació  es  prepararà  i  presentarà  un  projecte 
d'empresa

La participació, interès i actitud individual valdrà un 20%. Si un 
membre del grup no participa, haurà de presentar un projecte 
individual

La presentació del projecte d'empresa davant els companys es 
valorarà de forma individual, i  valdrà  un 10%

La  valoració  del  projecte  d'empresa  preparat  per  cada  grup 
suposarà un 70% (inclourà un diari d'aprenentatge)

Els membres de cada grup valoraran la nota que ha de tenir 
cada membre de cada grup, nota que servirà per arrodonir la 
nota obtinguda en el projecte  d'empresa

b) Final ordinària de març: la nota final serà la mitjana de les dues 
avaluacions,  amb  un  mínim  d'un  5  a  cada  una.  En  cas  de 
suspendre l'alumne haurà de repetir  el  projecte d'empresa de 
forma individual i exposar-ho



c) Convocatòria  extraordinària  de  juny:  aquells  alumnes  que  no 
aprovin en la  convocatòria ordinària,  hauran de fer  i  exposar, 
individualment,  un  projecte  d'empresa  per  juny.  Per  aprovar 
aquest mòdul,  hauran de treure,  com a mínim, un 5 d'aquest 
projecte individual


