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INFORMACIÓ PROVES LLIURES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL 

 

CICLE FORMATIU: CFGS INTEGRACIÓ SOCIAL 

CURS: 2021-2022 

MÒDUL: EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA 

Docent: Manu Martínez / Enric Barrenengoa 

 

Objectius 

 

p) Analitzar i utilitzar els recursos i oportunitats d'aprenentatge relacionats amb l'evolució científica, 

tecnològica i organitzativa del sector i les tecnologies de la informació i la comunicació, per a mantenir 

l'esperit d'actualització i adaptar-se a noves situacions laborals i personals. 

x) Utilitzar procediments relacionats amb la cultura emprenedora, empresarial i d'iniciativa professional, 

per a realitzar la gestió bàsica d'una petita empresa o emprendre un treball. 

 

Continguts 

 

a) Iniciativa emprenedora: 

Innovació i desenvolupament econòmic. Principals característiques de la innovació en la integració social 

(materials, tecnologia i organització de la producció, entre altres). 

La cultura emprenedora com a necessitat social. 

El caràcter emprenedor. 

Factors claus dels emprenedors: iniciativa, creativitat i formació. 

La col·laboració entre emprenedors. 

L'actuació dels emprenedors com a empleats d'una empresa relacionada amb la integració social 

L'actuació dels emprenedors com a empresaris en el sector de la integració social. 

El risc en l'activitat emprenedora. 

L'empresari. Requisits per a l'exercici de l'activitat empresarial. 

Objectius personals versus objectius empresarials. 

Pla d'empresa: la idea de negoci en l’àmbit de la integració social. 

Bones pràctiques de cultura emprenedora en l'activitat d’integració social en l'àmbit local. 

 

b) L’empresa i el seu entorn: 

Funcions bàsiques de l'empresa. 

L'empresa com a sistema. 

L'entorn general de l'empresa. 
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Anàlisi de l'entorn general d'una pime relacionada amb la integració social. 

L'entorn específic de l'empresa. 

Anàlisi de l'entorn específic d'una pime relacionada amb la integració social. 

Relacions d'una pime d’integració social amb el seu entorn. 

Relacions d'una pime d’integració social amb el conjunt de la societat. 

La cultura de l'empresa: imatge corporativa. 

La responsabilitat social. 

El balanç social. 

L'ètica empresarial 

Responsabilitat social i ètica de les empreses del sector de la integració social. 

 

c) Creació i posada en marxa d’una empresa: 

Concepte d'empresa. 

Tipus d'empresa. 

La responsabilitat dels propietaris de l'empresa. 

La fiscalitat en les empreses. 

Elecció de la forma jurídica. Dimensió i nombre de socis. 

Tràmits administratius per a la constitució d'una empresa. 

Viabilitat econòmica i viabilitat financera d'una empresa relacionada amb la integració social. 

Anàlisi de les fonts de finançament i elaboració del pressupost d'una empresa relacionada amb la 

integració social. 

Ajudes, subvencions i incentius fiscals per a les pimes relacionades amb la integració social 

Pla d'empresa: elecció de la forma jurídica, estudi de viabilitat econòmica i financera, tràmits 

administratius i gestió d'ajudes i subvencions. 

 

d) Funció administrativa: 

Concepte de comptabilitat i nocions bàsiques. 

Operacions comptables: registre de la informació econòmica d'una empresa. 

La comptabilitat com a imatge fidel de la situació econòmica. 

Anàlisi de la informació comptable. 

Obligacions fiscals de les empreses. 

Requisits i terminis per a la presentació de documents oficials. 

Gestió administrativa d'una empresa relacionada amb la integració social. 

 

Resultats d’aprenentatge. Criteris d'avaluació 

 

1. Reconeix les capacitats associades a la iniciativa emprenedora, analitzant els requeriments 
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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. 

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 mitja 

empresa relacionada amb la integració social. 

e) S'ha analitzat el desenvolupament de l'activitat emprenedora d'un empresari que s'iniciï en el sector 

de la integració social. 

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 en l'àmbit la integració social, que serveixi 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 identificat els elements de l'entorn d'una pime relacionada amb la integració social 

e) S'han analitzat els conceptes de cultura empresarial i imatge corporativa i la seva relació amb els 

objectius empresarials. 

f) 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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g) S'ha elaborat el balanç social d'una empresa relacionada amb la integració social i s'han descrit els 

principals costos socials en què incorren aquestes empreses, així com els beneficis socials que 

produeixen. 

h) S'han identificat pràctiques que incorporen valors ètics i socials en empreses relacionades amb la 

integració social. 

i) S'ha dut a terme un estudi de viabilitat econòmica i financera d'una pime relacionada amb la integració 

social. 

 

3. Realitza 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 empresa. 

e) S'ha realitzat una cerca exhaustiva de les diferents ajudes per a la creació d'empreses relacionades 

amb la integració social 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 externes existents a l'hora d'engegar 

una pime. 

 

4. Realitza activitats de gestió administrativa i financera 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. 

c) S'han definit les obligacions fiscals d'una empresa relacionada amb la integració social. 

d) S'han diferenciat els tipus d'impostos al calendari fiscal. 
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e) S'ha emplenat la documentació bàsica de caràcter comercial i comptable (factures, albarans, notes 

de comanda, lletres de canvi i xecs, entre uns altres) per a una pime d’integració social i s'han descrit 

els circuits que aquesta documentació recorre en l'empresa. 

f) S'han identificat els principals instruments de finançament bancari. 

g) S'ha inclòs tota la documentació citada en el pla d'empresa. 

 

Tipus de prova 

 

La prova consisteix en una prova de caire teòric-pràctic estructurada en dues parts: 

o Un apartat de preguntes tipus test. 

o Un apartat amb preguntes teòric-pràctiques. 

 

Criteris de qualificació de les proves lliures 

 

La qualificació final del mòdul serà la mitjana ponderada de les dues parts d’aquesta prova. Cada part 

es puntuarà sobre 10 punts i s’ha d’obtenir un mínim de 5 punts a cadascuna d’elles. La part de 

preguntes tipus test tindrà un valor de 60% i la part de preguntes teòric-pràctiques tindrà un valor de 

40%. 

 

En l’apartat de preguntes tipus test, les preguntes contestades erròniament descomptaran puntuació 

seguint el següent criteri: 

● Dues opcions de resposta:1/1 (una bé per una malament) 

● Tres opcions de resposta:1/2 (dues malament resten una bé) 

● Quatre opcions de resposta:1/3 (tres malament resten una bé) 

 

En cas de suspendre algun dels apartats, la nota final que es publicarà serà la corresponent a l’apartat 

suspès (ja que impossibilita treure la mitjana corresponent). 
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