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2. ,QVWUXPHQWV� G·DYDOXDFLy� L� OD� VHXD� UHODFLy� DPE� HOV�

FULWHULV�G·DYDOXDFLy� 

2.1 Convocatòria extraordinària 

�o�� �oµuv��� �µ�� v}� À�v� �µ������ �o� u~�µo� �v� o[�À�oµ��]�� }��]v��]�� À�v� ������ µv�

WZK'Z�D�� ��� Z��hW�Z��/M� }v� �[]v�]��À�� o��� ����µ��� ]� ��}À��� �µ�� Z�À_�u� ���

realitzar per preparar la superació extraordinària del mòdul. Aquest programa en la 

totalitat dels casos dels alumnes suspesos es podrà portar a terme durant el temps 

corresponent a la tercera avaluació del curs 2019-2020. 

�o��]v���µu�v����[�À�oµ��]���µ��µ�]o]�Ì���u����������o]��o��v}�� de  podran ser: 

TIPUS D'ACTIVITAT 

 3 TRIM 

- Prova objectiva global, via aula virtual x 

- ����������à1�1�������1���1���1��������� x 

����������1���1��������1���1��������� x 

 

Aquest�� ]v���µu�v��� �[�À�oµ��]�� ����v� �]�����u�v�� ��o��]}v���� �u�� �o�� ��]���]�� �µ��

�[Z�v �����o�����v�o[���������v���]}�. 

Si es poden fer proves de manera presencial o[�oµuv��� ��� �����v����, segons el 

corresponent cicle, }���o[ examen o a la presentació i defensa ��o�W>���[�DWZ�^�. 

En el cas que no es puguen fer proves presencials, aquestes es realitzaran amb 

ferramentes informàtiques de manera telemàtica. 

En qualsevol cas, �o�� �oµuv��� Z�µ��v� ��� oo]µ���� �o� W>�� �[�DWZ�^�� ��� uanera 

telemàtica. 

3. Criteris de qualificació 

 

Es seguiran els següents criteris de qualificació per o[Avaluació extraordinària: 

60% 
AVALUACIÓ DEL PLA �[�DWZ�^� 

40% 
Prova objectiva de coneixements/ 
Presentació i defensa del projecte 

 

 

QUALIFICACIÓ FINAL DEL MÒDUL 
Per a la nota final del curs, caldrà tindre en compte allò establert en la normativa 

reguladora extraordinària actual 

 

>[�oµuv��� Z�µ��� ��� �µ������ �u�� o�� �µ�o](]���]�� �[µv� ñ� cadascuna de les parts dels 

criteris de qualificació. 
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III MÒDUL DE EMPRESA INICIATIVA EMPRENEDORA 

 
 

NIVELL  �Q���U�L��W�'¶    EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 

ASSIGNATURA ,1,&,$&,Ï�$�/¶$&7,9,7$7�(035(1('25$�,�(035(6$5,$/ 

Professorat JULIA MUÑOZ GIL 

 

���&ULWHULV�G·DYDOXDFLy� 

 

�o�� ��]���]�� �[�À�oµ��]�� �µ�� ��� ��]}�]�Ì���v� �v� ��µ����� �������� �À�oµ��]�� ��v� �o��

següents: 

1. Reconéixer la terminologia conceptual de l'assignatura 

2. Reconéixer el concepte d'autonomia personal i buscar exemples sobre la seua 

importància en el treball col·laboratiu 

3. Buscar i seleccionar informació de forma contrastada en mitjans digitals com a 

pàgines web especialitzades 

4. Reconéixer les característiques d'un pla d'empresa i la seua importància com a 

ferramenta de la iniciativa emprenedora 

2. ,QVWUXPHQWV� G·DYDOXDFLy� L� OD� VHXD� UHODFLy� DPE� HOV�

FULWHULV�G·DYDOXDFLy� 

4.1 Convocatòria ordinària 

�o��]v���µu�v����[�À�oµ��]���µ��µ�]o]�Ì���u����������o]��o��v}�����vW 

Treball setmanal: Es portarà un registre del treball de l'alumnat, valorant-se al final del 

trimestre amb una puntuació entre 0 i 10 punts. La nota en este apartat tindrà en 

compte: Participació de l'alumnat per mitjà de la realització dels exercicis i 

plantejament de dubtes i la qualitat de les activitats realitzades 

 

Projecte d'iniciativa empresarial. El projecte es puntuarà de 0 a 10 punts. Cada 

alumne haurà d'entregar un projecte empresarial individual 

 

��µ����� ]v���µu�v��� �[�À�oµ��]�� ����v� �]�����u�v�� ��o��]}v���� �u�� �o�� ��]���]�� �µ��

Z�u������o]���v�o[���������v���]}� 
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4.2 Convocatòria extraordinària 

 

Els  alumnes  que  no  superen  la  matèria  a final de curs  hauran  de  presentar-se  a  

les  prove���Æ���}��]v��]��X��>[�oµuv��������]v(}�u�������µ���u�v���[��µ������]�µ��]��

]� ��u� � ��[o�� ]v�]����� �µ]v��� ����µ��� Z�µ��v� ��� ���o]�Ì��� ���� �� µv�� �}�������

recuperació, en funció de les circumstàncies que es donen en eixe moment. 

>[�oµuv���Z�µ�����������v����un projecte empresarial bé de manera presencial, i si no 

fóra possible per altres mitjans. 

�À]��v�u�v�U��v��}����}�����}�U��o���}v�]vPµ������ o����}À���[����µ���v��o���}v�]vPµ���

treballats al llarg del curs. 

 

3. Criteris de qualificació 

5.1 Convocatòria ordinària 

 

Per a la nota de la tercera avaluació es tindrà en compte el següent:  

Projecte d'iniciativa empresarial: 50% en la nota de l'avaluació  

Participació i interès: 50% en la nota de l'avaluació. 

Per a superar l'avaluació la suma de les notes ponderades dels dos apartats haurà de 

ser igual o superior a 5 punts.  

Per a la nota final, es tindrà en compte la mitjana de les tres avaluacions, sempre i 

quan la tercera avaluació no perjudique l'alumne 

 

 

 

 

1.2 Convocatòria extraordinària 

L'alumnat que no superen la convocatòria ordinària, a l'extraordinària haurà de 

presentar: 

 

Activitats de recuperació: 20% de la nota final 

 

Projecte d'iniciativa empresarial: 80% en la nota final  

 

 

 


