Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Pompeu Fabra
INFORMACIÓ DE LA MATÈRIA
Nom de la professora: Anna de la Cruz
Assignatura : Optativa de 3r Emprenedoria
1. CONTINGUTS
Treballarem
reballarem aspectes relacionats amb les unitats didàctiques següents:
Unitat Didàctica 1: Auto coneixement i itinerari formatiu
Unitat Didàctica 2: Iniciativa emprenedora i projecte d’empresa
Unitat Didàctica 3: Planificació financera
2. COMPETÈNCIES A ASSOLIR

Dimensions àmbit social Competències
1. Històrica

C3. Interpretar que el present és producte del passat, per comprendre
que el futur és fruit de les decisions i accions actuals

2. Ciutadana

C11.Formar-se un criteri propi sobre problemes socials rellevants per
desenvolupar un pensament crític

Dimensions
àmbit personal i social

Competències

1. Auto coneixement

2. Aprendre a aprendre

3. Participació
Dimensions
àmbit digital

C1. Prendre consciència d’un mateix i implicar-se
se en el procés de
creixement personal.
C2.Conèixer i posar en pràctica estratègies i hàbits que intervenen en el
propi aprenentatge
C3.Desenvolupar habilitats i actituds que permetin afrontar els reptes de
l’aprenentatge al llarg de la vida
C4. Participar a l’aula, al centre i a l’entorn de manera reflexiva i
responsable

Competències

1. Instruments i aplicacions C2. Utilitzar les aplicacions d’edició de textos, presentacions multimèdia
i tractament de dades numèriques per a la producció de documents
digitals
2. Tractament de la
informació i organització
entorn dels treball i
aprenentatge

C4. Cercar, contrastar i seleccionar informació digital adequada per al
treball a realitzar, tot considerant diverses fonts i mitjans digitals.

3. Comunicació
interpersonal i
col·laboració

C8- Realitzar activitats en grup tot utilitzant eines i entorns virtuals de
treball col·laboratiu.

C6- Organitzar i utilitzar un entorn personal de treball i aprenentatge
amb eines digitals per desenvolupar-se
se en la societat del coneixement
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3. CRITERIS D'AVALUACIÓ
D'AVALUACIÓ: Activitats que es poden fer servir per contribuir a aquestes
dimensions

1. Prova escrita
2. Mapes conceptuals, línies de temps, eix
40% Dimensió Històrica

40% Dimensió Ciutadana

10% Dimensió Instruments i aplicació i tractament
informació i organització entorn de treball

cronològic

3. Activitats d’anàlisi i interpretació
4. Treball a l’aula, debats,exposicions,
debats,
5.

entrevistes personatges
Actitud vers la matèria

1.
2.
3.
4.
5.

Prova escrita
Treball col·laboratiu en grup suport digital
Aportació de noticies
Treballs d’opinió personal argumental
Actitud vers la matèria

1. Prova escrita
2. Treballs a l'aula “on
on line”.
line
3. Presentacions i exposicions en format
digital.

4. Seguiment de la plataforma Edmode.
5. Actitud vers la matèria
10% Dimensió d'aprendre a aprendre, auto
coneixement i participació

1.
2.
3.
4.

Prova escrita
Participació en debats.
Implicació en els treballs en grup
Actitud vers la matèria

CRITERIS DE RECUPERACIÓ TRIMESTRAL, ORDINÂRIA I EXTRAORDINARIA
Recuperació de cada avaluació i final
final:

Els alumnes que suspenguin el 1r (2n) trimestre podran recuperar
recuperar-lo
lo amb un examen durant
el 2n (3r) trimestre en un dia prèviament convingut. La recuperació del 3r trimestre tindrà
lloc a final de curs, en els dies previstos dins el calendari del centre.
Dels temes desenvolupats durant el trimestre, l'alumne només s'haurà d'ex
d'examinar d'aquells
el domini mínim dels quals no hagi acreditat. La nota màxima del tema recuperat serà de 5.
La nova nota trimestral es re calcularà tenint en compte les notes de les parts ja aprovades.
En el que cas en què hi hagin previstes recuperacions d
de
e temes durant l’avaluació, l’alumne
s’haurà d’examinar de tots els temes del trimestre, amb una nota màxima de 5.
La nota de final de curs serà la mitjana aritmètica de la nota dels tres trimestres. La nota
mínima de cada trimestre per tal de fer mitjana és de 4.Recuperació del curs globalment (av.
final extraordinària): L'alumne que, o bé tingui una nota inferior a 4 en algun trimestre, o bé
tingui una mitjana global del curs inferior a 5, haurà d'acreditar el domini dels objectius
mínims del curss en la prova extraordinària de suficiència. La superació d'aquesta prova es
farà amb una nota màxima de 5.
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