
Contribució de l’assignatura al desenvolupament de les competències 
 
Aquesta matèria contribueix a desenvolupar totes les competències clau del          
batxillerat. 
 
Comunicació lingüística 
 
L’alumne ha de saber utilitzar un llenguatge adequat a l’hora d’elaborar el            
projecte empresarial. En totes les activitats, és necessari dominar les eines           
del llenguatge oral i de l’escrit i el vocabulari específic del món empresarial. 
 
Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia 
 
S’han de fer càlculs matemàtics i estadístics per analitzar la viabilitat del            
projecte. 
 
Competència digital 
 
S’utilitzen diferents eines informàtiques i audiovisuals per cercar informació i          
com a eines de comunicació, sobretot en l’exposició final del projecte. 
 
Aprendre a aprendre 
 
En el procés d’elaboració del projecte, l’alumne ha de fer recerca documental            
usant diferents eines, ha d’emprar diferents fonts d’informació i ha de           
desenvolupar la capacitat d’autoaprenentatge. 
 
Competències socials i cíviques 
 
Es desenvolupen en la feina en equip a partir del respecte als membres que              
en formen part i de les normes de convivència que s’hi estableixen. També             
s’ha de tenir en compte la responsabilitat social i ètica en els negocis en el               
desglossament del projecte empresarial. 
 
Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor 
 
Fa referència a la capacitat de triar amb criteri propi, imaginar projectes i dur a               
terme les accions necessàries per desenvolupar les opcions i els plans           
personals, adquirir autonomia i responsabilitat en la presa de decisions i ser            
conscients de les conseqüències dels propis actes. Aquesta competència és          
molt present en aquesta assignatura, ja que és un dels objectius principals, i             
es manifesta a l’hora de posar en marxa idees, proposar-se objectius i            
planificar i dur a terme projectes. 
 
 
 



Consciència i expressions culturals 
 
Aquesta matèria també contribueix a desenvolupar aquesta competència, ja         
que s’ha de tenir en compte el context en el qual es desenvoluparà l’empresa              
pel fet que l’entorn l’afectarà i viceversa. A l’hora d’elaborar el projecte            
empresarial s’ha de tenir present el context, sobretot pel que fa als costums             
culturals de la societat de les Illes Balears. 
 
Objectius específics 
 
Mitjançant la realització d’un projecte de creació d’una empresa, es pretén           
que l’alumne desenvolupi les seves destreses i habilitats (competències clau)          
perquè sigui capaç de transformar idees en projectes. Per tant, ha d’aplicar el             
conjunt de continguts d’aquesta matèria a l’objectiu d’assolir els estàndards          
d’aprenentatge establerts en l’apartat següent. 
 
Els objectius propis d’aquesta matèria són els següents: 
 
1. Obtenir una visió teoricopràctica del funcionament, les finalitats i les           
funcions d’una l’empresa. 
2. Conèixer el procés de creació d’una empresa, així com les diferents formes             
jurídiques que pot adoptar. 
3. Identificar les diferents àrees (d’aprovisionament, comercial i de         
màrqueting, de recursos humans i financera) que formen l’organització de          
l’empresa i els processos que duen a terme. 
4. Aprendre a registrar comptablement les operacions bàsiques de l’empresa i           
conèixer les obligacions comptables. 
5. Comprendre la importància que tenen les noves tecnologies en els           
processos de comunicació i informació de l’empresa i aprendre a utilitzar           
diferents eines informàtiques i/o audiovisuals, tant per cercar informació com          
per comunicar-la.  
6. Analitzar l’entorn balear, en concret les característiques de les empreses           
que operen a les Illes Balears. 
7. Desenvolupar l’esperit emprenedor en els alumnes i fer que presentin una            
actitud proactiva. Incentivar la seva capacitat d’innovar i la seva creativitat           
perquè siguin capaços d’espavilar-se en un entorn canviant.  
8. Dur a terme anàlisis i reflexions sobre diferents situacions per facilitar el             
procés de reflexió dels alumnes en les seves decisions futures.  
9. Impulsar la feina en equip i fomentar el diàleg i la comunicació.  
10. Complementar la matèria d’economia d’empresa del segon curs del          
batxillerat, ja que els seus continguts adquireixen, en aquesta assignatura, un           
sentit més funcional i pràctic. 
 


