
 

 

Departament de Gestió administrativa 

EIE (Empresa i iniciativa emprenedora) 

2n Instalacions Elèctriques i Automàtiques 

Curs 2016-17 

Continguts o temes per avaluació: 

1a avaluació: 

• La cultura emprenedora 

• Confecció del projecte empresarial: 

1. Dades projecte 

2. Idea 

3. Forma jurídica 

4. Estudi de mercat 

5. Pla d'inversió i de finançament 

6. Pla de màrqueting 

 

2a avaluació: 

7. Conveni col·lectiu 

8. Els treballadors 

9. Gestió de compres 

10. Previsió d'ingressos i despeses 

11. Previsió de tresoreria 

12. Fiscalitat 



• Presentació i exposició del projecte 

 

Exposició or 

 

 

Què s’avaluarà: 

La presentació del projecte d'empresa, l'actitud en vers del mòdul i 

dels companys del grup. Aquest mòdul es farà íntegrament de forma 

cooperativa en grups de 4. 

Com s’avaluarà: 

Aquest mòdul consisteix en la preparació i presentació d'un projecte i 
pla d'empresa, per tant, no hi ha exàmens, es valorarà el resultat 
d'aquesta tasca així com allò inclòs en els punts següents: 

a) Si bé aquest mòdul es farà en grup, com s'ha esmentat al punt 

anterior, la participació, interès i actitud individual també es tendrà en 

compte. 

Si un membre del grup no participa o té més de 4 faltes d'assistència 

sense justificar durant cada avaluació, directament suspèn l'avaluació. 

Per la resta d'alumnes, l'actitud, participació i interès suposarà un 35% 

de la nota. 

El 65% de la nota serà la valoració del projecte i pla d'empresa 

preparat per cada grup. 

Els membres de cada grup valoraran la nota que ha de tenir cada 

membre de cada grup, nota que servirà per arrodonir la nota 

obtinguda en el projecte i pla d'empresa 

b) Final ordinària: els alumnes que aprovin el projecte i pla d'empresa 

hauran aprovat aquest mòdul amb la nota indicada a l'apartat a) 

anterior. Aquells que no aprovin el projecte i pla d'empresa, hauran de 

fer i exposar, individualment, un projecte i pla d'empresa per març. Per 

aprovar aquest mòdul, hauran de treure, com a mínim, un 5 d'aquest 



projecte individual. 

c) Convocatòria extraordinària de juny: aquells alumnes que no 

aprovin en la convocatòria ordinària, hauran de fer i exposar, 

individualment, un projecte i pla d'empresa per juny. Per aprovar 

aquest mòdul, hauran de treure, com a mínim, un 5 d'aquest projecte 

individual. 

d) No hi ha setembre. 

e) Els alumnes que no aprovin a la convocatòria extraordinària, 

hauran de repetir el mòdul. 

 

 


