
Departament d’Instal·lacions elèctriques i automàtiques

Empresa i iniciativa emprenedora- 2n IEA

Curs 2022-2023

Continguts o temes per avaluació:

1a avaluació:

● Formes jurídiques

● Iniciativa emprenedora

● Projecte empresarial: creació d'una Cooperativa (Pla I-Emprènjove

JEP) amb els següents punts mitjançant un Blog:

◦ Panell “kanban”. Planificació de tasques

◦ Elecció del projecte. Idea

◦ Els objectius de desenvolupament sostenible. ODS

◦ Creació del Blog

◦ Elecció del nom i logotip

◦ Constitució de la Cooperativa

◦ Productes i serveis. Catàleg

◦ Client ideal

◦ Estudi de mercat. Competència

2a avaluació:

◦ Proposta de valor



◦ Làmina de model de negoci. Canvas

◦ Treballadors. Organigrama

◦ Pla de Màrqueting

◦ Pàgina Web

◦ Finances

◦ Presentació final del projecte

Què s’avaluarà:

● Treball en equip

● Confecció del Blog dels diferents punts del projecte

● Diari d'aprenentatge individual. Esprints

● Presentació final del projecte

● La valoració dels companys de grup i del professor

● La creativitat, actitud positiva i participació en tot el procés

de creació de la Cooperativa

Com s’avaluarà:

1a convocatòria de març:

1. Durant tot el curs es farà feina en el procés de creació d’una

Cooperativa amb grups cooperatius. Els alumnes crearan un Blog on

explicaran tots els punts del projecte. El projecte empresarial valdrà el

70% de la nota.

2. L’actitud individual en el projecte 30%. Es tendrà en compte la

participació, interès, creativitat, la valoració del companys de grup i el

diari d'aprenentatge. A final del curs realitzaran una presentació final



del projecte de forma grupal (a la 2a avaluació es tendrà en compte

aquesta nota)

3. Si es suspèn la primera avaluació es podrà recuperar aprovant

la segona.

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 injustificades, 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 es considerin

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.

Es podrà recuperar el mòdul d’Empresa i iniciativa emprenedora fent un

examen extraordinari, amb tot el contingut vist durant el curs en el

projecte, o la confecció d’un projecte nou de creació d'una Cooperativa.

Si un alumne no participa en el projecte grupal, se li podran aplicar les

mateixes mesures explicades en el paràgraf anterior.

L'alumne o grup disposarà del dret de pujar nota, seguint sempre les

indicacions del professor (millor actitud i participació, presentació o



millora d’una o diverses parts que conformen el Blog...). En cas

d'obtenir una nota inferior d'allò a què s'ha presentat, romandrà la nota

més alta, en cas contrari, es farà servir la nova nota per recalcular la

mitjana.

2a convocatòria:

L’alumne suspès a la 1a convocatòria 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.

En el cas de que un alumne perdi el dret a l’avaluació contínua per

faltes d'assistència injustificades, s’aplicaran els mateixos criteris per

recuperar el mòdul, que a la 1a convocatòria.

Altres consideracions:

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.

Al llarg del curs es podran fer una o varies activitats interdisciplinars d’una

durada aproximada d’una setmana cada una que tractaran els conceptes

elèctrics comuns i necessaris a tots els mòduls tècnics i els conceptes

adients del mòdul d’EIE que afectin a l’activitat concreta.

A més a més, a cada avaluació podrà haver una activitat amb durada tota

l’avaluació que inclourà sub-tasques de tots els mòduls.

Quan un grup hagi presentat els informes de les activitats anteriors abans

del termini del temps establert i havent estat corregit pel professor, podran

fer opcionalment activitats extres que pujaran la nota de l'àmbit pràctic.



A criteri de cada professor es podrà dedicar un cert temps de cada mòdul

per anar progressant en aquestes activitats comunes.

Al marge de les activitats comunes es farà feina específica, tant teòrica

com pràctica a cada mòdul.

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/2185/2009, de 3 de juliol.


