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PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA 
 

CURS: MODELS DE NEGOCI EN L’ECONOMIA CIRCULAR 
 

Dades del curs 
 
EXPEDIENT / CODI MODALITATS / ÀMBIT NÚMERO D’HORES 
SEAG02 (SEPE) EA06 (ESEP) VIRTUAL 80 hores 

Nº ALUMNES 
PARTICIPANTS DOCENT_1 DOCENT_2 

15-20 Helena REÑONES Joan IBARS 

DATA INICI DATA FINAL HORARI DE LA FORMACIÓ 
23/05/2022 01/07/2022 Dies: dilluns, dimecres i divendres 

De 16:00 hores a 20:00 hores 
 
 
OBJECTIUS DEL CURS 
 
ESEP proposa executar aquesta acció formativa amb els objectius següents, d’acord amb el que estableix el programa 

formatiu de Gestió Ambiental del SEPE: 

 Desenvolupar tasques de gestió i innovació vinculades a l’economia circular i al desenvolupament sostenible de les 

organitzacions i les àrees urbanes, incloent la variable ambiental com a criteri en la presa de decisions. 

 Entendre el concepte d’economia circular i les seves implicacions per a l’economia i el medi ambient. 

 Entendre els conceptes clau de l’economia circular i la seva aplicació en l’àmbit empresarial. 

 Comprendre i analitzar els diferents models de negoci que existeixen en torn al fenomen de l’economia circular.  

 Entendre i analitzar les possibilitats d’aplicació del model d’economia circular a les ciutats i àrees urbanes per al 

desenvolupament en projectes reals en un marc nacional. 
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METODOLOGIA DE L’ACCIÓ FORMATIVA 
 
L’estructura del curs es fonamenta en la combinació d’hores lectives, referides a les sessions de teoria, i l’aprenentatge 

autònom, destinat a la realització, per part de l’alumnat, de diversos tipus d’activitats per complementar la teoria i 

completar la realització del curs. 

El desenvolupament didàctic teòric es duu a terme en format virtual per mitjà de videoconferència amb l’eina Zoom, 

integrada a la plataforma del centre. Cada sessió és programada d’acord al calendari establert per a cadascuna.  

Al llarg de les sessions, els docents duran a terme les corresponents explicacions associades als diversos temaris del curs a 

través de presentacions, documents, vídeos i altres materials de suport didàctic. Al final de cada classe, es preveu deixar 

un temps perquè l’alumnat formuli preguntes, dubtes o suggeriments a través del xat de la videoconferència. A cada sessió 

hi haurà un descans. 

Els documents tractats a les sessions i altres materials complementaris estaran disponibles a l’àrea de continguts del curs 

a mesura que es vagi avançant en els diversos temes. D’aquesta manera podran ser consultats pels alumnes un cop acabin 

les sessions o fins i tot treballats per part dels alumnes que no hagin pogut seguir les classes en temps real. 

El desenvolupament didàctic pràctic es realitza fora de les sessions de classe, essent responsabilitat de cada alumne la 

consecució de les activitats proposades pel professorat. Qualsevol tipus d’exercici es farà des del Campus Virtual d’ESEP, o 

bé de forma externa amb la posterior pujada de l’arxiu a la plataforma. Els professorat podrà fer un seguiment de l’estat de 

realització de les activitats. Totes aquestes activitats quedaran registrades amb les corresponents notes a l’àrea de 

continguts del curs. 

Tant el desenvolupament didàctic teòric com el pràctic es basen, en funció de les característiques de cada temari, en 

l’aplicació dels mètodes deductiu, analític i sintètic. A més, s’hi contemplen diverses estratègies referides a la transmissió 

verbal d’informació, de motivació, d’argumentació i de demostració. 

CONTINGUTS I PLANIFICACIÓ DELS MÒDULS DE L’ACCIÓ FORMATIVA 
 
El curs consta de quatre Mòduls Formatius (MF) d’una durada total de 80 hores. La distribució de la seva temporització i el 

seu desenvolupament a partir d’Unitats Formatives (UF) és la següent: 

MF_1: Economia Circular com a Nou Model Econòmic (10 hores) 
UF_1.1: Fonaments generals que suporten el concepte d’economia circular 
UF_1.2: Avantatges econòmiques, ambientals i socials del model circular 
UF_1.3: Àmbit normatiu aplicable a l’economia circular 
UF_1.4: Reptes i oportunitats associades al concepte d’economia circular 
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MF_2: Economia Circular Aplicada a l’Empresa (30 hores) 

UF_2.1: Eines per posar en pràctica l’economia circular 
UF_2.2: Anàlisi del cicle de vida. Variant ambiental com a criteri de disseny 
UF_2.3: Estratègies de gestió eficient de l’energia en l’empresa 
UF_2.4: Eines de màrqueting i comunicació ambiental 
UF_2.5: Gestió dels recursos i residus de les empreses 
UF_2.6: Costos i estalvis ambientals per al desenvolupament d’una activitat productiva  

 
MF_3: Models de Negocis Circulars (20 hores) 

UF_3.1: L’ús d’energies renovables i materials reciclables 
UF_3.2: Implantació del disseny sostenible per ampliar el cicle de vida dels productes 

 
MF_4: Model Urbà d’Economia Circular (20 hores) 

UF_4.1: Avantatges de l’economia circular per a la societat i per als ciutadans 
UF_4.2: Àrees i sectors estratègics en la implantació de l’economia circular 
UF_4.3: Estratègies per a la implantació, desenvolupament i consolidació de l’economia circular 
UF_4.4: Integració de l’economia circular en els instruments d’ordenació del territori 
UF_4.5: Marc ReSOLVE 

 

Calendari dels Mòduls Formatius 
 

MF_1: Economia Circular com a Nou Model Econòmic  
MF_2: Economia Circular Aplicada a l’Empresa  
MF_3: Models de Negocis Circulars  
MF_4: Model Urbà d’Economia Circular  

23 i 25 de maig 
Del 27 de maig al 10 de juny 
Del 13 al 20 de juny 
Del 22 de juny a l’1 de juliol 

 

 
PLANIFICACIÓ DEL PROCÉS D’AVALUACIÓ 
 
ASSISTÈNCIA 
Un dels criteris a tenir en compte per a la superació del curs és l’assistència. Aquesta ha de ser d’un mínim del 80% sobre 

les hores lectives del curs. Donat que es contempla la possibilitat que alguns alumnes puguin accedir als continguts fora 

dels horaris de classe a causa de no poder seguir les sessions en temps real, l’assistència es comptabilitzarà a través del 

temps de connexió al Campus Virtual. 
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AVALUACIÓ SUMATIVA 
L’avaluació dels coneixements adquirits pels alumnes del curs es fonamenta atenent els criteris següents: 

 L’adquisició d‘habilitats, capacitats i/o competències relacionades amb el curs. 

 Els exàmens representen el 60% de la nota final del curs, mentre que les activitats suposen el 40% restant. 

 Es contemplen tres exàmens, un corresponent als mòduls 1 i 2 (30% de la nota), un altre corresponent al 

mòdul 3 (15% de la nota) i un darrer en relació al mòdul 4 (15% de la nota). Aquests exàmens consistiran en 

proves tipus test i/o preguntes de desenvolupament. 

 Tant la part dels exàmens com la part de les activitats s’han d’aprovar per poder superar el curs. 

 Un exercici no superat (catalogació de ‘suspès’, ‘no apte’ o una qualificació numèrica insuficient), podrà ser 

repetit a petició del professor o per decisió del mateix alumne. En qualsevol cas, aquesta circumstància no 

implicarà la suspensió del curs sempre i quan la nota global de la part dels exàmens i de les activitats arribi 

al 5 i es compleixi el requisit d’assistència. 

 El procés d’avaluació es realitzarà amb els instruments i eines de la plataforma. 
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