
 

 
 

PROGRAMACIÓ CURTA 
 

 

 

Departament: Ciències Socials  Estudis: ESO 

Matèria: Emprenedoria Curs: 3r 

Professor/a: Ana I. Sánchez Hores/setmana: 2 h 

PROGRAMACIÓ I TEMPORITZACIÓ 

BLOC I  1r trimestre UD 1 Iniciativa emprenedora 

 UD 2 Carrera professional i cercar feina 

 UD 3 El treball i les relacions laborals 

 UD 4 La Seguretat Social i els riscos laborals 

BLOC II  2n trimestre UD 5 La idea de negoci i els elements de l’empresa 

 UD 6 El pla d’empresa 

 UD 7 La informació i l’empresa 

 UD 8 L’àrea de producció, l’àrea comercial i el       
màrqueting 

BLOC III 3r trimestre UD 9 Formes jurídiques d’empresa 

 UD 10 Inversió i finançament 

 UD 11 Els impostos i l’empresa 

 UD 12 Balanç de situació i viabilitat de l’empresa 

 
CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ  

 
L’avaluació és contínua i té en compte l’evolució i progressió de l’alumnat (formativa i 
formadora). Aquest progrés es constata en l’assoliment de les competències bàsiques 
transversals i també en les pròpies de l’àmbit social. 
 
El desenvolupament de les competències es treballa a partir dels continguts claus del 
currículum de CCSS i dels criteris d’avaluació establerts i consensuats a l’aula. En el procés de 
desenvolupament de la matèria s’utilitzaran diferents instruments d’avaluació, autoavaluació i 
coavaluació. 
 
La nota trimestral sortirà de la mitjana entre les proves escrites que comptabilitzaran un 60%, i 
els treballs realitzats que comptaran un 40%. 
 
La recuperació d’una avaluació no aprovada es farà treballant la matèria a través d’un dossier 
específic i/o una prova que s’acordarà amb l’alumnat. 
 



 

 
 

 

 
 

 
 

Sant Cugat del Vallès, setembre del 2020 
 

 
MATERIALS 
 
 
1. No s’utlitzarà llibre. El professor aportarà material 
 
2. El material bàsic: portàtil de l’alumne (carregat de casa) i llibreta o fulls per presentar apunts                 
i dossier d’activitats i exercicis. 
 
 

 
METODOLOGIA  
 
 
Es treballaran el continguts a classe a partir del llibre de text, explicacions a la pissarra,                
visualització de powerpoints, etcètera.  
Es faran síntesis i/o mapes conceptuals dels temes, treballant els mètodes de treball             
de la matèria, així com la terminologia específica. 
S’utilitzarà el classroom com a suport digital complementari. 
 


