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EMPRENEDORIA
Sistema d’avaluació Setembre. Recuperació curs.
●

Examen: 60%

●

Dossier: (s’han de realitzar totes les activitats per poder avaluar-lo)

●

○

Pla d’empresa: 30%

○

Resta d’activitats: 10%

El mateix dia de l’examen s’ha de lliurar al professor/a el dossier de les activitats. La
realització del dossier serà condició necessària per poder presentar-se a l’examen de
recuperació.

DOSSIER
Portada, full en blanc, índex, pàgines numerades, enquadernat. Full en blanc també al final.
ACTIVITATS
1. Què és l’empatia? Posa un exemple de quan has tingut una actitud d’empatia a la teva vida
quotidiana.
2. Què és la motivació? Quina motivació pot tenir un metge que gaudeix realitzant la seva feina?
3. De les característiques personals següents, selecciona les que es relacionen amb l’ocupabilitat i que
t’ajuden a aprovar. Indica què es podria fer per millorar aquelles que siguin negatives.
a) Ser positiu i innovador.
b) Saber comunicar-se.
c) Desconfiar dels companys de classe.
d) Tenir actitud positiva a la classe.
e) Ser impuntual.
f) Tenir una autoestima baixa.
g) No prendre decisions per por del fracàs.
h) Ser autodisciplinat.
4. Què és l’esperit emprenedor?
5. De la llista següent assenyala quines són les característiques pròpies de l’esperit
emprenedor i quines no:
a) Busca maneres noves per fer les coses.
b) És observador i decidit.
c) Confia que el temps soluciona els problemes.
d) En el treball en grup, accepta la tasca que li diuen els altres i intenta fer-la bé.
e) Els canvis representen un repte per superar.
f) Els errors el deprimeixen i no ho torna a intentar.
6. Quines habilitats personals ha de tenir un emprenedor? Comenta-les.
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7. Quines habilitats socials consideres que ha de tenir un emprenedor?
8. Posa l’exemple d’una actuació emprenedora que hagis tingut durant el curs.
9. Quines habilitats ha de tenir un líder? Indica, com a mínim, quatre.
10. Quan algú et parla i tu estàs pensant en una altra cosa o els arguments que has d’utilitzar per
rebatre el que et diu i defensar les teves idees són només excuses, s’està produint una comunicació
fluida? Per què? De qui és la responsabilitat? De què serveixen les “excuses”?
11. Què és l’autoocupació? Posa un exemple.
12. Què és la formació complementària? Posa un exemple.
13. Pensa en tres possibles idees de negoci que, en la teva opinió, poden funcionar al barri on vius.
Justifica la teva resposta.
14. A una persona que té 17 anys i no té el graduat d’ESO quins itineraris formatius li
recomanaries?
15. Confecciona un esquema on es puguin apreciar els diferents itineraris formatius que
porten a l’obtenció d’un grau universitari.
16. Confecciona un esquema on es puguin apreciar els diferents itineraris formatius que porten a
l’obtenció d’un Cicle Formatiu de Grau Superior.
17. Una persona que vol buscar feina, a quines fonts d’informació pot recórrer?
18. Quines opcions d’internet coneixes per buscar oportunitats de treball?
19. Quines dades ha de contenir un curriculum vitae?
20. Realitza un Pla d’Empresa d’una activitat real o inventada, on apareguin tots els apartats
necessaris.
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