
 

 

 

Departament   de   Gestió   administrativa  

Empresa   i   Administració   

1r   Tècnic   en   gestió   administrativa   

Curs   2020-2021  

    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  

▪ Problema   i   necessitats   que   cobrim  

▪ Elecció   del   nom   i   logotip  

▪ Creació   del   blog.   Format  

   2a   avaluació:  

Productes   i   serveis  

Client   ideal  

Estudi   de   mercat.   Competència  

Catàleg   de   productes   o   serveis  



Pla   d'inversió   

Pla   de   finançament  

Treballadors.   Organigrama  

Làmina   de   model   de   negoci  

3a   avaluació:  

Pla   de   Màrqueting  

Pàgina   Web  

Elecció   del   Consell   Rector  

Previsió   d’ingressos   i   despeses  

Previsió   de   tresoreria  

Constitució   de   l’empresa.   CIF  

Proposta   de   valor  

Presentació   i   exposició   oral   del   projecte  

Fiscalitat.   Confecció   de   l’IRPF   amb   el   programa   d’Hisenda  

SIMULACIÓ   INTEGRAL  

    Què   s’avaluarà:  

Confecció   d’un   blog   amb   el   projecte   de   creació   d’una   

cooperativa   en   grups  

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  

Examen  test  dels  conceptes  apresos  de  formes  jurídiques  i          
projecte  

Examen   d’IRPF   amb   el   programa   d’Hisenda  

 



Com   s’avaluarà:  

1. Durant  el  curs  es  farà  feina  amb  el  grup  cooperatiu  per  decidir  i              
treballar  tots  els  aspectes  del  procés  de  creació  d’una          
cooperativa.  Es  crearà  un  blog.  La  valoració  dels  punts  de  que            
consta  el  projecte  d'empresa  suposarà  un  50%  (a  la  tercera           
avaluació  el  blog  valdrà  un  35%  i  la  presentació  de  Google  un             
15%)  

2. Examen  test  dels  conceptes  apressos,  amb  un  valor  del  20%  (a  la             
tercera  avaluació  l’IRPF  valdrà  un  5%,  amb  un  mínim  de  nota            
d’un   5   per   poder   fer   la   mitjana)  

3. La  valoració  dels  seus  companys  de  grup  valdrà  un  15%           
(participació  i  actitud  positiva  en  el  projecte).  A  la  tercera           
avaluació   serà   la   nota   de   l’exposició   oral  

4. Diari  d’aprenentatge  i  la  valoració  de  la  professora,  amb  una           
valoració   del   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   exposició   oral   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.  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  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  

Altres   consideracions:  

El  Projecte  empresarial:  (Pla  ICAPE)  se  durà  a  terme  sempre  que  les             
condicions   sanitàries   ho   permetin.  

 


