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1. REFERÈNCIA DEL TÍTOL PROFESSIONAL DEL QUAL EN FORMA PART.
Reial Decret 1398/2007, de 29 d'octubre, pel que s'estableix el títol de Tècnic en Mecanitzat i
es fixen els continguts mínims.

2. ANÀLISI DELS ELEMENTS CURRICULARS (MÒDUL) EN RELACIÓ ALS
ELEMENTS PRODUCTIUS (UNITAT DE COMPETÈNCIA).
Els Reials Decrets del títol i del currículum corresponents a aquests estudis no estableixen per
a aquest mòdul transversal les realitzacions professionals, els criteris de realització ni el domini
professional degut a que aquesta matèria no és específica del cicle formatiu. Per tant, no és
aplicable el quadre comparatiu proposat en el model de programació didàctica de formació
professional.
L'anàlisi de les capacitats terminals o resultats d'aprenentatge, els criteris d'avaluació i els
continguts ja es tracte en els pròxims apartats 4, 7 i 6.

3. ANÀLISI DE LES NECESSITATS PROFESSIONALS DE L’ENTORN PRODUCTIU.
L’entorn productiu de Menorca relacionat amb la fabricació mecànica, directa i indirectament, és
molt ampli, ja que integra diversos sectors industrials que se relacionen:
Secció mecànica de fàbriques de bijuteria i articles de regal. (fabricació d’utillatges de producció
i manteniment en general).
Secció mecànica de fàbriques de calçat. (fabricació d’utillatges de producció i manteniment en
general).
Taller especialitzat en manteniment electromecànic. (Automatismes)
Taller de fabricació de construccions metàl·liques amb ferro, alumini i acer inoxidable.
Tallers de construcció i manteniment nàutic.
Secció mecànica de manteniment de centrals elèctriques.
Secció mecànica de manteniment de l’aeroport.
Secció mecànica de manteniment de fàbriques diverses: productes làctics, fusteries, etc

4. CONCRECIÓ DE LES CAPACITATS TERMINALS (OBJECTIUS).
Segons el Reial Decret de títol del cicle formatiu els resultats d'aprenentatge (objectius o
capacitats terminals) d'aquest mòdul són els següents:
1. Reconeix les capacitats associades a la iniciativa emprenedora, analitzant els
requeriments derivats dels llocs de treball i de les activitats empresarials.
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2. Defineix l'oportunitat de creació d'una petita empresa, valorant l'impacte sobre
l'entorn d'actuació i incorporant valors ètics.
3. Realitza les activitats per a la constitució i engegada d'una empresa, seleccionant la
forma jurídica i identificant les obligacions legals associades.
4. Realitza activitats de gestió administrativa i financera bàsica d'una pime, identificant
les principals obligacions comptables i fiscals i emplenant la documentació.

5. PRINCIPIS METODOLÒGICS.
La metodologia que utilitzarem és basarà en les directrius següents:


L’alumne/a és el constructor dels propis aprenentatges. El professorat
plantejarà a l’alumnat activitats inicials per introduir-los dins del tema, i
activitats d’aprofundiment que, amb el seu propi treball i amb la guia del
professorat, els duguin a assolir les capacitats establertes.



La metodologia deurà ser eminentment participativa. Es fomentarà la
participació activa de l’alumnat mitjançant debats, anàlisi de casos i situacions
reals, exposicions orals dels alumnes als seus companys, problemes i
situacions plantejades pels alumnes, etc.



Metodologia adequada a les necessitats i dificultats dels alumnes, a l’entorn i
als recursos disponibles.



Metodologia funcional i pràctica. Es treballarà la utilització i interpretació de les
distintes fonts normatives, elaboració de la documentació empresarial, així com
la recerca d’informació per distints mitjans: BOE, BOIB, Internet, periòdics, etc.

L’ensenyament d’aquest mòdul es farà a partir d’un pla d’empresa que cada alumne haurà
de realitzar ; els continguts teòrics necessaris per posar en marxa el projecte aniran impartintse conforme avanci el treball. Es fomentarà gradualment el treball autònom de l’alumne per tal
de desenvolupar la seva capacitat d’aprenentatge.

6. ORGANITZACIONS DELS CONTINGUTS EN UNITATS DIDÀCTIQUES O
DE TREBALL
1a AVALUACIÓ:
Unitats Didàctiques
Unitat didàctica 1 :

Continguts
Iniciativa emprenedora:

Temporalització
5 HORES
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- L'empresari emprenedor i la cultura emprenedora
Unitat Didàctica 2 :

- La idea innovadora
L'empresa i el seu entorn:

10 HORES

- L'empresa i les seves funcions bàsiques
- Entorn general econòmic, cultural, demogràfic...
- Entorn específic: clients, proveïdors, competència
Unitat Didàctica 3:

- La responsabilitat social i l'ètica empresarial
Constituir legalment una empresa:

15 HORES

- Les principals formes jurídiques d'empresa
- La responsabilitat davant tercers
- Els tràmits legals per constituir una empresa
TOTAL:

30 HORES
2a AVALUACIÓ:

Unitats Didàctiques
Unitat Didàctica 4:

Continguts
L'economia d'una empresa:

Temporalització
15 HORES

- Documents de compravenda
- Gestió econòmica dels recursos humans
- Formes de finançament i ajudes econòmiques
- Nocions bàsiques de comptabilitat
- Estats comptables de tot l'exercici econòmic
Unitat Didàctica 5:

- Anàlisi de viabilitat, solvència, liquidat i rendibilitat
Pla d'empresa:

15 HORES

- Concepte i utilitat del pla d'empresa
- Estructura d'un pla d'empresa
- Elaboració d'un pla d'empresa*
TOTAL:

30 HORES

*L'elaboració del pla d'empresa tot i estar ubicat al final d'aquesta taula realment es va
desenvolupant durant tot el curs aprofitant cada àrea temàtica impartida relacionada.

7. INSTRUMENTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ I CRITERIS DE QUALIFICACIÓ
DEL MÒDUL
7.1. INSTRUMENTS D'AVALUACIÓ
Per superar el mòdul els alumnes hauran de realitzar:



Proves escrites sobre els continguts teòrics de la programació.

La realització de faltes d’ortografia serà sancionada de la següent manera:
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Cada falta d'ortografia descomptarà 0,1 punts de la nota.
La nota màxima que es descomptarà de la nota de la prova escrita serà d'1 punt.
L'alumne podrà recuperar els punts perduts d'ortografia realitzant una prova
addicional o treball on s’avaluï la millora en les faltes d'ortografia que sol cometre.

Realització de treballs:
l’activitat del cicle.

Un serà un projecte de pla d’empresa relacionada amb

Per a la valoració del pla d’empresa es tindran en compte aquests punts:

1. La presentació:
-

Organització i aportació ordenada de la documentació.

-

Correcció en l’expressió i la redacció, ortografia i correcció lingüística.

*Si el projecte conté excessives faltes d’ortografia i/o sintaxis, l’alumne haurà de corregir les
faltes i tornar a presentar el treball correctament escrit.

2. El treball realitzat: S’avaluarà segons els següents aspectes:



-

Realització de tots els punts del pla d’empresa

-

Dificultat tècnica del pla d’empresa

-

Autonomia demostrada en el desenvolupament del projecte.

-

Lliurament de les feines en la data establerta.

-

Correcció de les errades senyalades pel professor/a en les presentacions parcials del
projecte.

Exposicions a classe on es valorarà l'ajustament al temps establert per a
aquestes, la claredat i organització de l'exposició, el contingut, el suport audiovisual i el
llenguatge verbal i no verbal emprat



Observació i apreciacions estimatives regulars de l'actitud de treball
(assistència, interès, puntualitat, comportament, participació activa a classe).

7.2. CRITERIS D'AVALUACIÓ
Segons el Reial Decret de títol del cicle formatiu els criteris d'avaluació d'aquest mòdul ordenats
per els seus resultats d'aprenentatge són els següents:
1. Reconeix les capacitats associades a la iniciativa emprenedora, analitzant els
requeriments derivats dels llocs de treball i de les activitats empresarials.
Criteris d'avaluació:
a) S'ha identificat el concepte d'innovació i la seva relació amb el progrés de la
societat i l'augment en el benestar dels individus.
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b) S'ha analitzat el concepte de cultura emprenedora i la seva importància com
a font de creació d'ocupació i benestar social.
c) S'ha valorat la importància de la iniciativa individual, la creativitat, la formació
i la col•laboració com a requisits indispensables per tenir èxit en l'activitat
emprenedora.
d) S'ha analitzat la capacitat d'iniciativa en el treball d'una persona emprada en
una petita i mitjana empresa dedicada al cicle formatiu.
i) S'ha analitzat el desenvolupament de l'activitat emprenedora d'un empresari
que s'iniciï en el sector d'aquest cicle formatiu.
f) S'ha analitzat el concepte de risc com a element inevitable de tota activitat
emprenedora.
g) S'ha analitzat el concepte d'empresari i els requisits i actituds necessaris per
desenvolupar l'activitat empresarial.
h) S'ha descrit l'estratègia empresarial relacionant-la amb els objectius de
l'empresa.
i) S'ha definit una determinada idea de negoci de l'àmbit del cicle formatiu que
servirà de punt de partida per a l'elaboració d'un pla d'empresa.

2. Defineix l'oportunitat de creació d'una petita empresa, valorant l'impacte sobre
l'entorn d'actuació i incorporant valors ètics.
Criteris d'avaluació:
a) S'han descrit les funcions bàsiques que es realitzen en una empresa i s'ha
analitzat el concepte de sistema aplicat a l'empresa.
b) S'han identificat els principals components de l'entorn general que envolta a
l'empresa, especialment l'entorn econòmic, social, demogràfic i cultural.
c) S'ha analitzat la influència en l'activitat empresarial de les relacions amb els
clients, amb els proveïdors i amb la competència com a principals integrants de
l'entorn específic.
d) S'han analitzat els conceptes de cultura empresarial i imatge corporativa, i la
seva relació amb els objectius empresarials.
i) S'ha analitzat el fenomen de la responsabilitat social de les empreses i la
seva importància com un element de l'estratègia empresarial.
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f) S'ha elaborat el balanç social d'una empresa relacionada amb el cicle
formatiu i s'han descrit els principals costos socials en què incorren aquestes
empreses, així com els beneficis socials que produeixen.
g) S'han identificat pràctiques que incorporen valors ètics i socials en empreses
relacionades amb el cicle formatiu.
h) S'ha dut a terme un estudi de viabilitat econòmica i financera d'una petita i
mitjana empresa del cicle formatiu.
3. Realitza les activitats per a la constitució i engegada d'una empresa, seleccionant la
forma jurídica i identificant les obligacions legals associades.
Criteris d'avaluació:
a) S'han analitzat les diferents formes jurídiques de l'empresa.
b) S'ha especificat el grau de responsabilitat legal dels propietaris de l'empresa
en funció de la forma jurídica triada.
c) S'ha diferenciat el tractament fiscal establert per a les diferents formes
jurídiques de l'empresa.
d) S'han analitzat els tràmits exigits per la legislació vigent per a la constitució
d'una petita i mitjana empresa.
i) S'ha realitzat una cerca exhaustiva de les diferents ajudes per a la creació
d'empreses del sector del cicle formatiu en la localitat de referència.
f) S'ha inclòs en el pla d'empresa tot el relatiu a l'elecció de la forma jurídica,
estudi de viabilitat economicofinancera, tràmits administratius, ajudes i
subvencions.
g) S'han identificat les vies d'assessorament i gestió administrativa externs
existents a l'hora d'engegar una petita i mitjana empresa.

4. Realitza activitats de gestió administrativa i financera bàsica d'una pime, identificant
les principals obligacions comptables i fiscals i emplenant la documentació.
Criteris d'avaluació:
a) S'han analitzat els conceptes bàsics de comptabilitat, així com les tècniques
de registre de la informació comptable.
b) S'han descrit les tècniques bàsiques d'anàlisis de la informació comptable,
especialment referent a la solvència, liquiditat i rendibilitat de l'empresa.
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c) S'han definit les obligacions fiscals d'una empresa del sector del cicle
formatiu.
d) S'han diferenciat els tipus d'impostos al calendari fiscal.
i) S'ha emplenat la documentació bàsica de caràcter comercial i comptable
(factures, albarans, notes de comanda, lletres de canvi, xecs i uns altres) per a
una petita i mitjana empresa del cicle formatiu, i s'han descrit els circuits que
aquesta documentació recorre en l'empresa.
f) S'ha inclòs l'anterior documentació en el pla d'empresa.

7.3 CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

Notes de les proves parcials:
Es faran proves parcials a cada avaluació. Cal obtenir una nota mínima de 4 a cada parcial per
poder calcular la mitjana. Per superar l'avaluació, la nota mitjana dels parcials ha de ser, com
a mínim, de 5.
Notes de les avaluacions TRIMESTRALS:
La qualificació tindrà una nota numèrica entre 0 i 10. La nota de cada trimestre s'obtindrà de la
mitjana ponderada de:
Proves escrites o orals i treballs (proves parcials)................................ 80%
Actitud i treball (participació, assistència a classe...) ........................... 20%
Tant la part de proves escrites o orals i treballs com la d'actitud, han d'estar aprovades per
poder calcular la nota.
Els que hagin suspès qualque avaluació hauran de recuperar-les durant el curs.

Nota de l'avaluació FINAL:
Respecte als alumnes que han assistit de forma regular a classe (no han arribat al 25% de
faltes justificades i no justificades) i que han aprovat totes les avaluacions i el treball de
Projecte empresarial , la nota final s’obtindrà de la mitjana ponderada de:
Nota mitjana de la primera i segona avaluació........................................60%
Nota del treball de Projecte empresarial..................................................40%
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Els alumnes que tinguin un 25% o més de faltes (incloent justificades i no justificades) per
superar el mòdul hauran de superar una prova final de tots els continguts del curs i
aprovar el treball de Projecte empresarial. L’equip docent, com a excepció, podrà valorar la
possibilitat de calcular la nota final com la resta d’alumnes que no han arribat al 25% de faltes
justificades i no justificades.
ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ
Si un alumne no aprova una avaluació, per no haver superat les proves escrites, tindrà dret a
un examen de recuperació trimestral.
Tots els alumnes que no superin el mòdul en la convocatòria ordinària de març tenen dret a
examinar-se en la convocatòria extraordinària de juny. La qual consistirà en una prova de tots
els continguts del curs i superar el treball de Projecte empresarial.

8. ESTRATEGIES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT I PELS ALUMNES AMB
NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS.
Per llei en cap cas es pot fer una adaptació significativa del mòdul a cap alumne, en tot cas es
pot fer una adaptació d'accés. Sempre l’alumne haurà d'assolir totes les capacitats terminals,
objectius o resultats d'aprenentatge del mòdul per poder superar-lo.
Tenint en compte tot açò, el professor ajudarà als alumnes amb dificultats d'aprenentatge
repetint les explicacions, donant exemples clarificadors, procurant redactar enunciats menys
abstractes i més fàcils d'entendre, i prestant una especial atenció en la formació de l'alumnat
que presenti més dificultats.
En quant als alumnes més avantatjats, el professor pot demanar-los que ajudin al professor a
resoldre dubtes dels companys en la resolució d'exercicis a classe fomentant el treball en equip
i reforçant el sentit de companyonia dins l'aula.

9. RECURSOS NECESSARIS PEL DESENVOLUPAMENT DEL MÒDUL.
Per un adequat desenvolupament de les activitats, l’alumnat compta amb els següents
recursos:


Llibre de text “Empresa y iniciativa emprendedora” de la Editorial Mc Graw Hill (ISBN
978-84-486-1428-7)




Possible dossier de fotocòpies elaborat pel professorat.
Supòsits pràctics proporcionats pel professorat.
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Articles de premsa, revistes, etc.
Altres recursos que es considerin necessaris segons els continguts a tractar i les
característiques de l’alumnat, com poden ser pissarra, retroprojector, vídeo, ordinador,
aula xarxipèlag, etc.
Material bibliogràfic de consulta: Llibre “Empresa i iniciativa emprenedora” d’ Edebé, llibre
EIE de la editorial “TuLibrodeFP, SL”, altres llibres que puguin ser d’utilitat.

10. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS EN L’ÀMBIT DEL
MÒDUL.
Al llarg del curs es pot plantejar la possibilitat de realitzar o assistir a altres activitats si es
considera interessant o significativa per completar o millorar l’adquisició de les capacitats
terminals del mòdul independentment del lloc físic on es desenvolupi.

