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FULL INFORMATIU ESO
Continguts i Avaluació

CURS 2017/18
Curs 2004/05

MATÈRIA: Emprenedoria
CURS: 3er ESO
CRITERIS D’AVALUACIÓ
 Reconèixer les competències personals i socials requerides pel mercat
de treball per a diferents professions. Assolir habilitats i actituds
relacionades amb l’emprenedoria.
 Utilitzar diferents tipus de fonts, incloses les TIC, per obtenir informació
sobre les característiques del mercat de treball actual, tant de l’entorn
proper, com en relació amb un context europeu i internacional.
 Dissenyar el propi projecte d’itinerari formatiu i professional per a la
consecució dels objectius personals.
 Identificar les parts que integren un projecte d’empresa i desenvoluparne un per afrontar els problemes que es puguin plantejar, manifestant
una actitud creativa i autònoma per gestionar la pròpia feina.
 Descriure els productes financers més habituals per a l’estalvi i per a la
inversió que permeti confeccionar un pressupost personal per
comprendre les necessitats de la planificació financera.
 Descriure els principals drets i deures dels consumidors en el món
financer per reconèixer les implicacions dels contractes financers més
habituals.
 Aplicar tècniques de comunicació verbal i no verbal durant l’exposició
pública dels resultats d’una recerca individual o col·lectiva, amb el suport
dels mitjans audiovisuals i de les TIC.
EINES D’AVALUACIÓ
L’alumne serà avaluat per competències tal com preveu la legislació vigent LOMCE- i es farà per mitjà de:


Proves o treballs monogràfics individuals i/o grupals.

→ 70%







Exercicis orals i escrits realitzats a classe.
Exposicions orals individuals.
Assistència, puntualitat.
Motivació i interès envers la matèria.
Actitud de l’alumne

→ 30%

SISTEMA DE RECUPERACIÓ
1. Els alumnes que no hagin superat el curs hauran de realitzar un examen
o treball de recuperació al mes de juny.
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2. Els alumnes que no hagin superat el curs hauran de realitzar una prova
extraordinària o treball de tot el curs al setembre, segons el criteri del
professor/a. L’avaluació de setembre inclou els deures d’estiu.
3. La nota màxima de qualsevol recuperació no serà superior a 5.
4. Els exàmens de recuperació de cursos anteriors es faran durant el mes
d’abril del l’any en curs. La prova consistirà en un examen que suposarà
el 100% de la nota. La nota màxima no serà superior a 5. Si l’alumne no
aprova al mes d’abril té la possibilitat d’anar a l’extraordinària de
setembre.
NORMATIVA
Currículum ESO: Decret 187/2015 – DOGC núm. 6945
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/eso/curriculum/
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