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Avaluació de l’alumnat 

1. Criteris d’avaluació 

Els objectius generals del currículum del cicle formatiu, els objectius dels 

mòduls professionals són expressats en termes de resultats d'aprenentatge i els 

seus criteris d'avaluació són els inclosos en el títol de Tècnic Superior en 

Administració i Finances referit en el punt 1 d'aquest article Ordre 

ECD/308/2012, de 15 de febrer, per la qual s'estableix el currículum del cicle 

formatiu de Grau Superior corresponent al títol de Tècnic Superior en 

Administració i Finances. 

 

1. Determinar els factors de la innovació empresarial, relacionant-los 

amb l'activitat de creació d'empreses. 

Criteris d'avaluació: 

a) S'han examinat les diverses facetes de la innovació empresarial 

(tècniques, materials, d'organització interna i externa, entre altres), relacionant-

les com a fonts de desenvolupament econòmic i creació d'ocupació. 

b) S'han relacionat la innovació i la iniciativa emprenedora amb les 

implicacions que té per a la competitivitat empresarial. 

c) S'han valorat els aspectes inherents a l'assumpció de risc empresarial 

com a motor econòmic i social. 



d) S'han determinat les diferents facetes del caràcter emprenedor des del 

punt de vista empresarial. 

e) S'han seleccionat diferents experiències d'innovació empresarial, 

descrivint i valorant els factors de risc assumits en cadascuna d'elles. 

f) S'han proposat possibilitats d'internacionalització d'algunes empreses com 

a factor d'innovació d'aquestes. 

g) S'han definit ajudes i eines, públiques i privades, per a la innovació, 

creació i internacionalització d'empreses, relacionant-les estructuradament en 

un informe. 

 

2. Seleccionar una idea de negoci, analitzant el mercat. 

Criteris d'avaluació: 

a) S'han avaluat les implicacions que comporta l'elecció d'una idea de 

negoci. 

b) S'ha diferenciat entre el que pot ser una simple idea d'una idea de negoci 

factible. 

c) S'han assenyalat els avantatges i inconvenients de les propostes de 

negoci. 

d) S'ha determinat el producte o servei que es vol proporcionar amb la idea 

de negoci. 



e) S'han concretat les necessitats que satisfà i el valor afegit de la idea de 

negoci proposada. 

f) S'han identificat els clients potencials, atesos els objectius del projecte 

d'empresa. 

g) S'ha efectuat una anàlisi de mercat per a comprovar si existeix un nínxol 

en aquest. 

h) S'ha efectuat una anàlisi de la competència per a posicionar el nostre 

producte. 

 

3. Determinar l'organització interna de l'empresa, la forma jurídica i els 

recursos necessaris, analitzant les alternatives disponibles i els objectius 

marcats amb el projecte. 

Criteris d'avaluació: 

a) S'han identificat les principals característiques del sector empresarial en 

el qual es desembolica la idea de negoci. 

b) S'han reconegut els diferents tipus d'empreses que existeixen. 

c) S'han establit clarament els objectius de l'empresa. 

d) S'ha relacionat l'organització establida per l'empresa amb el tipus i 

finalitats d'aquesta. 

e) S'han identificat les diferents funcions dins de l'empresa. 



f) S'ha seleccionat la forma jurídica adequada. 

g) S'ha efectuat una assignació eficient dels recursos necessaris. 

h) S'han reconegut i seleccionat les possibles fonts de finançament. 

i) S'ha valorat la importància de dotar a l'empresa de l'estructura adequada 

per a la seua pervivència. 

 

4. Comprova la viabilitat de l'empresa mitjançant diferents tipus 

d'anàlisis, verificant els diversos factors que poden influir en aquesta. 

Criteris d'avaluació: 

a) S'ha efectuat un estudi de la viabilitat tècnica del negoci. 

b) S'ha contrastat el compliment de la normativa legal del futur negoci. 

c) S'ha comprovat l'accessibilitat de les fonts de finançament per a la posada 

en marxa del negoci. 

d) S'ha efectuat una anàlisi sobre la capacitació professional per a dur a 

terme les activitats derivades del tipus de negoci triat.  

e) S'ha realitzat una anàlisi de l'impacte ambiental de projecte d'empresa. 

f) S'ha realitzat una anàlisi dels riscos laborals de projecte d'empresa. 

g) S'ha comprovat la viabilitat econòmica per mitjà de l'anàlisi de projectes 

d'inversió.  



h) S'ha elaborat un pla de viabilitat a llarg termini per a poder efectuar una 

millor planificació en l'empresa. 

 

5. Gestiona la documentació necessària per a la posada en marxa d'una 

empresa, analitzant els tràmits legals i les actuacions necessàries que 

comporten la realització del projecte empresarial. 

Criteris d'avaluació: 

a) S'ha reconegut l'exigència de la realització de diversos tràmits legals 

exigibles abans de la posada en marxa d'un negoci. 

b) S'han diferenciat els tràmits que se seguirien en funció de la forma jurídica 

triada. 

c) S'han identificat els organismes davant els quals han de presentar-se els 

tràmits. 

d) S'ha emplenat la documentació necessària per a la constitució de 

l'empresa. 

e) S'han realitzat els tràmits fiscals per a la posada en marxa. 

f) S'han realitzat els tràmits necessaris davant l'autoritat laboral i la Seguretat 

Social. 

g) S'han realitzat els tràmits necessaris en altres administracions públiques 

a l'hora d'obrir un negoci. 



h) S'ha reconegut l'existència de tràmits de caràcter específic per a 

determinat tipus de negocis. 

i) S'ha valorat la importància del compliment dels terminis legals per a la 

tramitació i posada en marxa d'un negoci. 

2. Instruments d’avaluació 

El Reial decret 1584/2011, de 4 de Novembre que estableix el Títol de Tècnic 

Superior d'Administració i Finances indica les orientacions pedagògiques 

d'aquest mòdul:  

Aquest mòdul professional conté la formació necessària per a confeccionar un 

projecte d'empresa i efectuar la gestió d'aquesta, de manera integrada i en un 

context real de treball a través d'un entorn virtual pedagògic. En aquest mòdul 

l'alumne posa en pràctica tots els coneixements, procediments i aptituds adquirides 

al llarg del seu procés d'aprenentatge i procedeix a crear i gestionar una empresa, 

amb els seus diferents àmbits funcionals. 

Es desenvoluparà la capacitat d'adaptació a un món canviant, multidisciplinari on 

l'important és investigar, usar i aplicar informació críticament. Definim les següents 

competències clau:  

    Capacitat per a treballar en equip 

    Capacitat de resolució de problemes i presa de decisions 



    Autonomia i responsabilitat 

    Capacitat per a l'organització del treball 

    Capacitat de dirigir equips de treball i de lideratge 

    Habilitat Comunicativa 

    Capacitat d'autoaprenentatge 

 Així doncs, s'haurà de tenir en compte el següent: 

· L'alumne és l'actor principal i constructor dels seus propis aprenentatges, sent el 

paper del professor el d'un mediador que ajusta la seua ajuda pedagògica a les 

característiques de l'alumne. 

· El punt de partida per a construir nous aprenentatges és el nivell de 

desenvolupament de l'alumne i dels seus coneixements previs. Els alumnes 

constituiran grups de treball de 2 persones que desenvoluparan en comú un projecte 

d'empresa. Aquest projecte es divideix en 10 tasques.  

· S'ha d'estimular l'autonomia i la participació activa de l'alumne en el seu grup. Els 

grups dividiran les seues tasques i prendran decisions sobre la marxa del projecte. 

L'activitat del professor ha d'estar dirigida a dinamitzar, motivar i, si és necessari, 

dirigir aquests grups de treball. 



Es fomentarà la realització activitats pràctiques i treballs pràctics, per a això es 

proposen les següents intervencions:  

· Els alumnes cercaran informació en Internet o en altres fonts d'informació, 

realitzaran visites i acordaran entrevistes amb persones que puguen orientar-los. 

Realitzaran enquestes al carrer i per Internet. 

· En cada Tasca el professor explicarà els nous conceptes, desenvoluparà els 

exemples i realitzarà activitats associades a cadascun dels epígrafs. S'intentarà 

iniciar cada fase partint d'un tema d'actualitat, per a després situar a l'alumnat en 

els continguts que es desenvoluparan.  

· L'activitat diària en classe s'organitza en grups. L'objectiu del grup és obtenir, 

elaborar i presentar la informació.  

· Les activitats més significatives es realitzen en classe, després del 

desenvolupament de cadascuna de les diferents parts de la unitat. D'aquesta forma 

els alumnes disposaran de la base necessària perquè puguen realitzar a la seua 

casa la resta de les activitats.  

· Al final de cada tasca els alumnes enviaran al professor un informe resum del 

treball realitzat en cada tasca, aquest informe és la base de l'avaluació del treball 

del grup d'alumnes. 



 Les activitats més significatives es realitzen en classe i puguen realitzar a la seua 

casa o en l'exterior la resta de les activitats.  

·Les tasques són correlatives i totes elles van encaminades a la constitución d’un 

pla d’empresa. L’alumnat haurà de presentar en cada lliurament la tasca que 

s’estiga treballant en eixe moment més les correccions que es van indicar a la tasca 

anterior. Una vegada finalitze el mòdul l’alumnat haurà de lliurar a l’última tasca tot 

el pla d’empresa complet. La realització i lliurament en el temps acordat de les 

tasques constituiran la nota de l’avaluació. 

El contingut ha de ser suficient i correcte, ben estructurat, organitzat i es valorarà 

l'originalitat i la viabilitat del projecte. S’haurà de lliurar cada tasca amb el següent 

format: Arial 12, justificat, interliniat simple. S’ha de realizar una portada i una taula 

de continguts de manera que amb cada lliurament es vaja actualitzant. 

En finalitzar el 2n trimestre, cada grup, realitzarà una exposició oral davant la resta 

dels seus companys/as. 

 

3. Criteris de qualificació 

La qualificació serà numèrica d'1 a 10. 

En l'avaluació del procés d'aprenentatge de l'alumne, es qualificaran de la següent 

manera els procediments d'avaluació descrits anteriorment: 



El Professor tindrà en compte en el treball: 

- L'Organització, redacció i estètica en la presentació de l'informe. 

- Gestions exteriors i documentació. 

- Contingut de l'Informe: Desenvolupament del contingut d'acord amb l'índex de la 

corresponent tasca. 

- Realització d'exposició oral. 

Cada tasca correspondrà a una unitat didáctica. 

Per a cada tasca o unitat, els estudiants tindran una nota col·lectiva corresponent al 

grup de treball amb què ha sigut qualificada la fase del projecte corresponent a 

aquesta tasca. 

Les faltes d'ortografia podran suposar -0’1 cadascuna (incloent accentuació), fins a 

un màxim de 2 punts. 

L'assistència a classe és obligatòria. Si es falta a classe més del 15% de les hores, 

es podrà perdre el dret a l'avaluació contínua i l'alumnat haurà de presentar un pla 

d’empresa diferente al del seu grup amb totes les tasques desenvolupades en la 

convocatoria de juny. És important l'elaboració i lliurament de les activitats 

corresponents i la participació en classe. 

 



Quan l'alumne o l'alumna mostre faltes de respecte, mal comportament, no 

realització de les activitats, etc., i/o el no lliurament en el moment indicat de les 

activitats, el professor podrà decidir la no aplicació d'avaluació contínua. 

 

Els percentatges a aplicar seran els següents: 

Projecte empresarial (nota global): 100% 

 

Per al cas de l'última avaluació: 

Projecte empresarial (nota global): 80% 

Exposició (nota individual): 20% 

 

Per a tot el curs en general, la qualificació d'una avaluació s'obtindrà amb la mitjana 

ponderada de la puntuació obtinguda en els apartats anteriors. Es considerarà 

l'avaluació aprovada quan aquesta qualificació siga d'almenys 5 punts. 

 

La qualificació en l'avaluació final ordinària s'obtindrà per mitjana aritmètica de les 

obtingudes en les dues avaluacions trimestrals prèvies. Per a aprovar el curs, 

aquesta mitjana serà d'almenys 5 punts i la nota mínima de cada avaluació serà de 

4 punts per a poder aprovar. 

 



Si algun alumne ha de realitzar la prova extraordinària, realitzarà un projecte 

individual i una exposició davant el professor. 

 

No s'arreplegaran, els projectes ni els informes de les tasques, fora de la data 

indicada pel professor. 

 


