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0.- Control de canvis
LLISTAT DE MODIFICACIONS
Núm. Revisió

Descripció de la modificació

0

Creació

1

Actualització a nou format

2

Actualització a nou format

3

Actualització

4

Actualització
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- Relació d’unitats didàctiques (UD) seqüenciades i temporitzades
Tots aquests objectius terminals, continguts de fets, conceptes i sistemes conceptulas i continguts d
´actituds, s´estructuren en cinc unitats didàctiques, cadascuna d´elles amb sentit en sí mateixa, amb
metodologia seqüencial, i amb un valor afegit acumulatiu respecte a les unitats que ja s´han cursat
UD
1
2
3
4
5

Nom
El procés de creació de l’empresa
Pla de marketing
Organització interna de l’empresa
Documents mercantils
Pla econòmic i financer i defensa del projecte

Durada
12 hores
14 hores
12 hores
8 hores
24 hores

6 Bibliografia del crèdit. Recursos
Cada activitat d’aprenentatge necessita d’uns recursos concrets i que venen referenciats en les fitxes d’activitat
corresponents. A trets generals, per realitzar aquest crèdit els recursos necessaris són documentació, aparells de
transparències i recursos informàtics
Bibliografia bàsica
Títol
ADMINISTRACIÓ,GESTIÓ I
COMERCIALITZACIÓ EN LA
PETITA EMPRESA

Autor
J.M. Salinas i altres

Editorial
Ed. McGraw-Hill

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ
LABORAL- Grau Superior
FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN
LABORAL-Grado Superior
WEBS iNFORMÀTICA
DOSSIER DEL PROFESSOR
SOBRE LA CREACIÓ D
´EMPRESES
PLA D’EMPRESA

T.Ramírez/A.Alvarez/E.Ma Ed. EDITEX
ravall
Francisco Burgos y otros Ed.Edebé

Hi és a la biblioteca
X Si

X Si
X SI

7- Estratègies metodològiques
Concreció d´estratègies metodològiques
L´avaluació és contínua, s´establiran estratègies de recuperació al final de cadascuna de les unitats
didàctiques
S´utilitzarà el métode del cas pràctic com forma de transmissió dels continguts per lograr els objectius
Aquests casos seran individualitzats i adaptats a cada nucli d´activitat o podran ser globalitzadors que
incloguin diferents continguts.
Com activitats d´aprenentatge globalitzadores relacionades amb el contingut de les unitats didàctiques d
´aquest crèdit es realitzarà :
El Projecte d’empresa
Criteris i instruments d’avaluació i recuperació del crèdit
1.- S’avaluarà tenint en compte els objectius terminals del crèdit i les capacitats clau.
2.- Cadascuna de les unitats didàctiques del crèdit té avaluació independent i forma part de la nota final
del crèdit. Per fer la nota final del crèdit, es a dir, la de la Convocatòria Ordinària, es farà la mitja de totes
les unitats didàctiques.
3.- S’avaluaran:
.Els CONTINGUTS CLAU de la matèria a través de proves escrites individuals que podran ser qüestions o
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tests i/o incloure càlculs, fitxes d'observació o documents. Aquestes proves es ponderaran amb un 50% de
la nota final.
.Els CONTINGUTS PROCEDIMENTALS, com la realització d'exercicis, resolució de casos, realització de
projectes, recerca d'informació, ús dela metodologia adequada tindran un valor del 40% de la nota global.
Els CONTINGUTS ACTITUDINALS com l'assistència i puntualitat a classe, la presentació dels treballs en el
termini establert i el bon comportament a classe, es valoraran amb un 10% de la nota global.
4.-S´establirà una recuperació per a cada unitat didàctica. La recuperació consistirà en proves escrites i/o
treballs addicionals.
5.- A la convocatòria extraordinària de juny es podran presentar aquells alumnes que no hagin superat la
convocatòria ordinària. La convocatòria inclourà els continguts íntegres del crèdit i per superar-la caldrà
haver presentat tots els supòsits, treballs o exercicis proposats al llarg del curs. El professor podrà
proposar nous treballs o exercicis i, si s´escau, s´haurà de superar una prova de continguts i procediments.
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