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CICLE FORMATIU : MECATRÒNICA INDUSTRIAL (MAS1)  
MÒDUL Nº: 12  TÍTOL: EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA 

PROFESSORS: ANA MANJÓN PÉREZ 

LLIBRE DE TEXT: Autors varis. Empresa e iniciativa emprendedora. Ed Flexibook 

 
MATERIAL COMPLEMENTARI: 

 DOSSIER: EL PLA D’EMPRESA. 
 MOODLE. 
 PORTAL INICIA.GENCAT.CAT 

 PÀGINES WEB ESPECÍFIQUES DE LA MATÈRIA: WWW.CAMBRABCN.ES , 
WWW.BARCELONACTIVA.COM, WWW.CREAREMPRESAS.COM. 
 

Hores setmanals: 2 hores/setmana 

PROGRAMACIÓ DE CONTINGUTS: 

 
UF NF TÍTOL HORES 

1  EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA 66 

    

 NF1 INICIATIVA EMPRENEDORA  

 NF2 L’EMPRESA I EL SEU ENTORN  

 NF3 CREACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT DE L’EMPRESA  

 NF4 GESTIÓ EMPRESARIAL  

    

  * Aquest mòdul no disposa d’hores de lliure disposició.  

    

                      Data d’inici 21/09/2018,  data final31/05/2019 

 

 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ: 

Per a superar el Mòdul professional cal superar independentment els cinc nuclis 
formatius proposats de la única unitat formativa que consta el mòdul. 
La qualificació del Mòdul professional (QMP) s’obté segons la següent ponderació: 
                                QUF1= (0,23 RA1) + (0,21 RA2) + (0,30 RA3) + (0,26 RA4) 
Es realitzarà el càlcul a partir de  la qualificació de 5 dels NF.  
Cada nucli formatiu tindrà al menys una pràctica (Pt) i una prova escrita (Pe) 

La prova escrita serà un examen que ser tipus test o/i exercicis 

La proves pràctiques seran exercicis que proposi per avaluar que seran lliurades el dia 
i hores descrites al moodle del curs 

La nota de cada nucli formatiu sortirà de la mitjana ponderada: 
QNF= 0,75* Pe + 0,25* Pt 

La nota de Pe serà la  mitjana dels exàmens realitzats i  la nota Pt serà la mitjana dels 
exercicis avaluats, en tot cas, sempre que les proves tinguin una nota mínima de 4 

La assistència a classe es obligatòria. Els alumnes  que falten més d’ un 15 % de les 
hores lectives per UF  perdran el dret a l’avaluació  continuada 

SISTEMA DE RECUPERACIÓ: 
La recuperació de la unitat per nucli o nuclis formatius suspesos serà mitjançant la 
superació de les proves escrites proposades a juny per cada un dels nuclis suspesos 

Es considerarà superada/es si la nota obtinguda en cada un dels nuclis és 5 o superior  
 

http://www.cambrabcn.es/
http://www.barcelonactiva.com/
http://www.crearempresas.com/

