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Continguts o temes per avaluació:
1a avaluació:
•

La cultura emprenedora

•

Formes jurídiques

•

Projecte empresarial: creació d'un negoci amb la forma jurídica
de Cooperativa (Pla ICAPE) amb el seguiment del projecte amb
un Blog (diari d’aprenentatge):
•

Panell “kanban”. Planificació de tasques

•

Elecció del projecte. Idea

•

Necessitats que cobrim

•

Productes i serveis

•

Valor afegit i punts innovadors

•

Client ideal

•

Estudi de mercat

2a avaluació:
•

Catàleg

•

Responsabilitat social

•

Elecció del Consell Rector

•

Elecció del nom i logotip

•

«Eslògan» de l’empresa

•

Publicitat. Pàgina web

•

Treballadors. Organigrama

•

Làmina de model de negoci

3a avaluació:
•

Pla d'inversió

•

Pla de finançament

•

Previsió d’ingressos i despeses

•

Previsió de tresoreria

•

Fiscalitat

•

Presentació i exposició del projecte

•

SIMULACIÓ INTEGRAL

Què s’avaluarà:
•

El projecte de creació d'una o més cooperatives, entre tots els
alumnes del grup classe

•

El treball, en grups cooperatius, de diferents tasques del projecte

•

El “blog”, com a diari d'aprenentatge

•

La creativitat, actitud positiva i participació, en tot el procés de
creació de la cooperativa

•

La exposició final del projecte

Com s’avaluarà:
1. Durant tot el curs es farà feina amb el grup o grups classe, per
decidir i treballar tots els aspectes del procés de creació de
la/les cooperatives. La valoració dels punts de que consta el
projecte d'empresa suposarà un 70%
2. Examen tipus test dels conceptes apressos, amb un valor del

20%
3. La creativitat, actitud positiva i participació individual valdrà un
10%
Si un alumne no participa en el projecte, tendrà l'opció d'aprovar
l'assignatura confeccionant un treball individual de creació d'una
cooperativa, i exposició davant la classe
Final ordinària de juny: serà la mitjana ponderada amb aquesta
proporció: 20% primera i segona avaluació, un 50% la tercera i
10% la simulació integral
Convocatòria extraordinària de setembre: aquells alumnes que
no aprovin a la convocatòria ordinària de juny, hauran de repetir
curs, perquè aquest és el mòdul de suport del Cicle Formatiu de
Gestió administrativa

