
EXTRACTE CICLES FORMATIUS

MÒDUL: EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA
CURS:  2021-22        NIVELL: AFD31B

Grups Professor/ Professora
AFD31B Alejandro García

1a avaluació: 27/09/21 al 15/12/21.  11 setmanes. Lliurament notes: 21 o 22 de desembre

Unitats de treball. Continguts. Resultats d’aprenentatge i Criteris d’avaluació
1. Iniciativa emprenedora
- La cultura emprenedora com

necessitat social.
- Factors clau dels emprenedors:

iniciativa, creativitat i formació.
- El risc de l’activitat emprenedora.
- L’actuació dels emprenedors com

empresaris en el sector de
l’animació sociodeportiva i
l’animació turística.

- L’empresari. Requisits per a
l’exercici de l’activitat
empresarial.

2. L’empresa i el seu entorn
- Concepte i tipus d’empresa.

Funcions de l’empresa.
- Responsabilitat dels propietaris de

l’empresa.
- La relació de l’empresa amb el seu

entorn.
- Cultura d’empresa: imatge

corporativa i responsabilitat social.
- Ètica empresarial.

1. Reconeix les capacitats associades a la
iniciativa emprenedora.

- S’identifica el concepte d’innovació i la seva
relació amb el progrés social.

- Es valora la importància de la iniciativa
individual, la creativitat i la formació en el
procés emprenedor.

- S’ha analitzat el desenvolupament de
l’activitat emprenedora en el sector de
l’animació sociodeportiva i l’animació
turística.

- S’ha analitzat el concepte d’empresari i els
requisits per desenvolupar l’activitat
empresarial.

2. Defineix l’oportunitat de creació d’una petita
empresa, valorant l’impacte a l’entorn i
incorpora valors ètics.

- S’han identificat les funcions bàsiques i s’ha
analitzat el concepte de sistema aplicat a
l’empresa.

- S’han identificat els principals components
de l’entorn general (econòmic, social,
demogràfic i cultural) i de l’entorn específic
(relació amb els clients, els proveïdors i la
competència).

- S’ha analitzat el grau de responsabilitat legal
dels propietaris de l’empresa i el grau de
responsabilitat social.

- S’ha analitzat els conceptes de cultura
empresarial i d’imatge corporativa.

-
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2a avaluació: 15/12/21  al 25/03/22.  11 setmanes.  Lliurament notes: 22 de març

Unitats de treball. Continguts. Resultats d’aprenentatge i Criteris d’avaluació

3. Funció administrativa
- Nocions bàsiques de comptabilitat

i operacions comptables.
- Obligacions fiscals de l’empresa.
- Requisits i terminis per presentar

documents oficials.

4. Creació i posada en marxa d’una
empresa

- Elecció de la forma jurídica.
- Dimensió i nombre de socis.
- Tràmits administratius per la

constitució d’una empresa.
- Viabilitat econòmica i financiera.

Elaboració d’un pressupost.
- Ajuts, subvencions i incentius

fiscals.
- Pla d’empresa.

3. Realitza activitats de gestió administrativa i
financera d’una pime.

- S’han analitzat els conceptes bàsics de
comptabilitat i les tècniques bàsiques
d’informació comptable.

- S’han definit les obligacions fiscals d’una
empresa.

- S’han analitzat els tràmits exigits per la
legislació per constituir una empresa.

4. Realitza activitats per la constitució y posada
en marxa d’una empresa, seleccionant la forma
jurídica i identificant les obligacions legals
associades.

- S’han analitzat les diferents formes
jurídiques de l’empresa.

- S’han analitzat els tràmits exigits per la
legislació per constituir una empresa.

- S’ha creat un pla d’empresa que inclou la
forma jurídica, l’estudi de viabilitat
econòmico-financera, el pressupost, els
tràmits administratius, ajuts i subvencions.

Instruments d’avaluació Criteri de qualificació
(% de la nota)

Proves escrites
Realització de proves individuals per valorar el
coneixement de l’alumnat sobre la matèria. Aquestes proves
es realitzaran mitjançant preguntes tipo test (de 3 opcions)
i/o preguntes de desenvolupament.

40% de la nota (per superar la
matèria s’ha de treure com a
mínim un 5 d’aquesta part).

Activitats individuals i en petit grup
Tasques de duració breu que es realitzaran a l’aula i/o
s’hauran d’entregar en la mateixa setmana.

25% de la nota

Treball en grup
Tasques més complexes que s’hauran de preparar en grup i
exposar a la resta de classe.

25% de la nota
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Participació, actitud i puntualitat
Es valorarà positivament la puntualitat, la participació
durant les classes presencials i a l’entorn digital

10% de la nota

Observacions (procediments i actituds generals per a tot el curs):
Durant el curs s’han de complir les normes generals de comportament i ús de les instal·lacions
que s’estableixen al centre educatiu, així com les normes específiques que estableixi el professor.
L’assistència a classe és obligatòria i les faltes s’han de justificar d’una manera acceptada pel
centre educatiu. Si la situació ho permet i es realitzen activitats fora del centre, la seva
assistència també serà obligatòria.
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