Departament d’'Instal·lacions elèctriques i automàtiques
Empresa i iniciativa emprenedora
2n d’IEA
Curs 2019-2020
Continguts o temes per avaluació:
1a avaluació:
• Formes jurídiques
• La cultura emprenedora
• Projecte empresarial: creació d'una empresa amb la forma
jurídica de cooperativa (Pla ICAPE) amb el seguiment del
projecte, amb un Blog:
◦ Panell “kanban”. Planificació de tasques
◦ Elecció del projecte. Idea
◦ Responsabilitat social corporativa
◦ Problema i necessitats que cobrim
◦ Elecció del nom i logotip
◦ Creació del blog. Format
◦ Productes i serveis
◦ Client ideal
◦ Estudi de mercat. Competència
◦ Catàleg de productes o serveis
◦ Làmina de model de negoci

2a avaluació:
◦ Treballadors. Organigrama
◦ Pla de Màrqueting
◦ Pàgina Web
◦ Elecció del Consell Rector
◦ Constitució de la Cooperativa. Sol·licitud de CIF
◦ Proposta de valor
•

Presentació i exposició oral del projecte

Què s’avaluarà:
•

Confecció d’un blog amb el projecte de creació d’una cooperativa
en grups de 6 ó 7 alumnes

•

L’sprint individual com a diari d'aprenentatge en el Classroom

• L’elevation pitch del projecte amb presentació de Google
•

L’exposició oral del projecte

• La valoració del companys de grup
•

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

Com s’avaluarà:
1. Durant tot el curs es farà feina amb el grup cooperatiu, per decidir

i treballar tots els aspectes del procés de creació d’una cooperativa.
La valoració dels punts de que consta el projecte d'empresa
suposarà un 70% ( a la segona avaluació el blog es valorarà amb
un 40%, la presentació de Google elevation pitch un 20% i
l’exposició oral un 10%)

2. La valoració del seus companys de grup serà del 15% ( participació

i actitud positiva en el projecte)
3. La confecció de l’sprint individual com a diari d’aprenentatge, i
la valoració de la professora suposarà un 15%
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 l’exposició oral davant la classe
Final ordinària de març: 40% de la primera i 60% de la segona, amb
un mínim de 5 a cada avaluació. Els alumnes que optin i vaguin a
presentar el seu projecte d’Icape a la Conselleria de Treball, tendran
un punt més a la nota final
Convocatòria extraordinària de juny: l’alumne suspès tendrà l'opció
d'aprovar l'assignatura confeccionant un treball individual o en grup
de creació d'una cooperativa amb tots els punts treballats durant el
curs

