
 

 

Departament de Gestió administrativa 

Empresa i Administració   

1r Tècnic en Gestió Administrativa  

Curs 2022-2023 

   Continguts o temes per avaluació: 

   1a avaluació: 

✓ Concepte jurídic d’empresa i empresari. 

✓ Fonts de finançament empresarial.  

✓ Projecte empresarial (programa iemprènjove JEP). Creació 

d'una empresa amb la forma jurídica de cooperativa:  

● Planificació: 

○ Creativitat i innovació: elecció del projecte. 

○ Gestió de projectes: panell Kanban. 

○ Blog del projecte: desenvolupar el blog mitjançant 

Blogger.  

○ Identitat corporativa: nom i logotip. 

○ Constitució de l’empresa: acta de constitució i estatuts. 

  2a avaluació: 

✓ Pla d’inversió i finançament, compte de pèrdues i guanys, 

balanç de situació i previsió de tresoreria.  

✓ Projecte empresarial: 

● Investigació: 

○ Client ideal: definir el client ideal.  

○ Model de negoci: elements del model de negoci. 

○ Làmina de proposta de valor. 



○ Competència i diferenciació: definir els elements 

diferenciadors del producte o servei respecte la 

competència.  

○ Làmina de model de negoci.  

○ Objectius de desenvolupament sostenible (ODS): 

analitzar l’impacte del negoci.  

3a avaluació: 

✓ Fiscalitat: 

● El sistema tributari.  

● Obligacions fiscals.  

● Confecció de l’IRPF mitjançant l’aplicació Renta Web Open 

Simulador.  

 

✓ Projecte empresarial: 

● Execució: 

○ Finances: pla d’inversió i finançament, compte de 

pèrdues i guanys, balanç de situació i previsió de 

tresoreria (Microsoft Excel).  

○ Màrqueting: elements de promoció, catàleg de productes 

i serveis i campanya de promoció (eslògan i web). 

○ Presentació del projecte. 

Què s’avaluarà: 

Per a l’avaluació es tindran en compte: 

• Resultats de les proves escrites o online i pràctiques. 

• Puntualitat en el lliurament, presentació adequada i continguts adients 

de les activitats i els treballs. 

• Desenvolupament de les activitats pràctiques: planificació, ordre, 

mètode de realització, resultat final i documentació (si és necessària). 

• Actitud de l’alumne, tenint en compte els següents criteris:  

o La feina diària. 

o El comportament a l’aula-taller per afavorir un ambient 

d’aprenentatge i de respecte pel grup. 

o L’interès i l’actitud participativa. 

o La capacitat de treball en grup, de forma cooperativa. 



o La puntualitat i l’assistència a classe. 

o L’esperit crític front a temes transversals relacionats amb el mòdul. 

o L’ús adient del material proporcionat a l’aula-taller (ordinadors, 

perifèrics, cablejat, instruments de mesura, etc.). 

o L’ús adient dels tecnicismes economicofinancers per tal d’afavorir 

un ús correcte de la llengua. 

• Implicació al programa iemprènjove JEP amb el projecte de creació 

d’una cooperativa en grups de 5, aproximadament.  

o Diari d'aprenentatge del projecte.  

o Blog del projecte mitjançant l’eina Blogger.  

o L'elevator pitch del projecte. 

o La presentació del projecte. 

o La valoració dels companys de grup. 

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

de la cooperativa. 

• Examen d’IRPF amb el simulador de l’AEAT.  

Com s’avaluarà: 

a) Avaluació durant el curs: 

Formació presencial, completada amb continguts i activitats a distància 

Donat que al llarg de cada unitat didàctica es treballaran conceptes 

teòrics i pràctics, es posaran en marxa distints instruments d’avaluació 

al llarg del procés d’ensenyament-aprenentatge.  

Es durà a terme un mínim d’una prova de coneixements escrita o online.  

L’alumne obtindrà una qualificació numèrica entre zero i deu per a cada 

activitat d’avaluació, la qual serà ponderada segons el pes corresponent 

per tal d’obtenir la qualificació global de l’avaluació. 

La nota d'avaluació constarà de:  

o Prova escrita o online:                                                  20% 

o Projecte de simulació iemprènjove JEP:                      50%                                       

o Participació activa i actitud / exposició oral:                 15%  

o Diari d’aprenentatge:                                                    15% 

Més concretament:  



- Examen 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).  

- 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 o es farà servir l’eina que determini el programa 

iemprènjove JEP. 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 un 15%).  

- La valoració dels seus companys de grup i del professor valdrà un 

15% (participació i actitud positiva en el grup i en el projecte). A la 

tercera avaluació serà la nota de l’exposició oral.  

- Diari d’aprenentatge i la valoració del professor, amb una valoració 

del 15%.  

Si un alumne no participa en el projecte, tindrà l'opció d'aprovar 

l'assignatura confeccionant un treball individual de creació d'una 

cooperativa, amb les mateixes tasques i punts que determini el programa 

iemprènjove JEP, així com una exposició oral davant la classe. 

b) 1a convocatòria: 

La qualificació final del mòdul serà una mitjana ponderada de les tres 

avaluacions. La proporció serà la següent: 20% la primera i segona 

avaluació, un 50% la tercera i un 10% el projecte final. Es considera 

aprovat el mòdul si la mitjana de les 3 avaluacions es igual o superior a 

5.  

c) 2a convocatòria: 

Aquells alumnes que no aprovin a la primera convocatòria, hauran de 

repetir curs, perquè aquest és el mòdul de suport del Cicle Formatiu de 

Gestió administrativa.  

d) Alumnat que ha perdut el dret d’avaluació contínua per faltes 

d’assistència no justificades: 

Tal com s'indica al Decret de Drets i Deures de l'alumnat, la falta 

d'assistència a classe de forma reiterada pot fer impossible que 

s’apliquin correctament els criteris d'avaluació i la mateixa avaluació 

contínua i pot donar lloc a una avaluació extraordinària. 

En el cas d’alumnat que hagi perdut el dret a avaluació contínua per 



faltes d’assistència no justificades, el professorat del mòdul establirà el 

sistema d'avaluació que podrà incloure tant proves escrites com 

pràctiques, així com l'entrega de les tasques que el professor consideri 

necessàries per a que l'alumne pugui demostrar que ha assolit les 

competències i resultats d'aprenentatge corresponents al mòdul. 

L'alumne serà degudament informat dels continguts de les proves i 

tasques que ha de dur a terme. 

Altres consideracions: 

● Al llarg de tot el curs, l'alumne haurà de demostrar que va assolint 

els coneixements mínims necessaris per optar a l'aprovat de cada 

una de les avaluacions. Hi ha coneixements que es consideren 

bàsics dins el mòdul, i que, si no s'assoleixen correctament, 

implicaran l'avaluació negativa. L’objectiu d’aquest punt és 

assegurar-nos que tot aquell alumne que superi el mòdul, hagi 

assolit conceptes bàsics i molt importants per a la seva tasca. 

L'alumne serà informat en tot moment de quins són aquests 

coneixements mínims imprescindibles per optar a l'aprovat.  

● Per aprovar el mòdul és condició indispensable haver realitzat 

totes les activitats encomanades pel professor (llevat d'aquelles 

que el professor indiqui expressament que són voluntàries). 

● Farem servir la plataforma educativa Google Classroom i altres 

aplicacions de Google (correu electrònic, Drive…) així com 

aquelles aplicacions addicionals que el professorat consideri 

adients pel correcte desenvolupament del procés d'ensenyament-

aprenentatge. 

● Es fomentarà el treball interdisciplinari duent a terme activitats que 

incloguin continguts de diversos mòduls. 

Marc normatiu:  

Són d’aplicació les instruccions per a l'organització i el funcionament dels 

centres educatius privats concertats per al curs 2022-2023, així com 

aquelles normatives que es publiquin al llarg del curs, si n’és el cas. 

El currículum d’aquests ensenyaments es regula a l’Ordre 

EDU/1999/2010, de 13 de juliol. 



 


