
JOVIBIKE. Simulació empresarial. 

COM VALORARIES EL PROJECTE DE CREAR UNA EMPRESA A 
L'AULA? 

 

CREUS QUE FENT L'EMPRESA HAS APRÈS MÉS ELS 
CONTINGUTS DEL CRÈDIT? 

 

EL TEMPS DEDICAT A EMPRESA RESPECTE HA TEORIA HA 
ESTAT CORRECTE? 

 

1 0 0% 

2 0 0% 

3 2 17% 

4 5 42% 

5 5 42% 

SI 10 83% 

NO 2 17% 

1 0 0% 

2 1 8% 

3 3 25% 

4 7 58% 

5 1 8% 



DEDICARIES MÉS HORES A TEORIA? 

 

DEDICARIES MÉS HORES A PRÀCTICA D'EMPRESA? 

 

MÉS HORES EMPRESA 

QUANTES HORES DEDICARIES A EMPRESA? 

 

1 DE LES 2 HORES 0 0% 

LES 2 HORES 7 58% 

AFEGIRIA 1 HORA MÉS. 3 HORES EMPRES 0 0% 

AFEGIRIA 1 HORA MÉS. 2 EMPRESA I 1 TEORIA 5 42% 

 

SI 2 17% 

NO 10 83% 

SI 11 92% 

NO 1 8% 



ASPECTES AMILLORAR 

QUINES MILLORES PROPOSES 

 Les tasques a realitzar de l'empresa son grans, això comporta que els 
temps que s'hi ha de dedicar ha de ser elevat.  

 En el primer trimestre, segon i poc del tercer, crec que s'hauria de donar 
tota la teoria; I en el tercer fer de tant en tant teoria però sobretot 
dedicar-l'hi el màxim de temps a l'empresa, per poder aplicar els 
coneixements apresos.  

 L'empresa d'INTERJOVI, no ha funcionat; tot i que i hem posat moltes 
ganes i esforç potser el tema de "canvi de material" no entusiasme els 
estudiants.  

 Per últim crec que mes sovint caldria avaluar a la gent per saber si 
saben els coneixements (i si els saben, mirar de recordar-los durant el 
curs mitjançant examens, testos, etc!)  

 Tenir mes hores dempresa per tal de poder organitzar-ho tot 
correctament i poder tenir mes temps per arreglar les bicis que se'ns 
encarreguin.  

 Jo personalment crec que si agessim tingut mes temps crec que les dos 
empreses haurien sortit be, ens va falta temps perque interjovi sortis be.  

 mes practica de empresa  

 El material per arreglar les bicicletes mes extens.  

 Es pordia millorar el contingut de les clases per que no es fagin tan 
pesades. 

 Tenir mes hores per poder tenir temps d'organitzar i tenir temps a 
arreglar les bicicletes que ens encarreguin arreglar.  

 Crear altres tipus d'empresa. La de bici va anar prou be pro la de 
material d'intercanvi no.Mes participacio  

 fer mes hores practiques fer menys teoria  

 -M'agradaria que hi haguessin més eines per reparar bicicletes  

 -M'agradaria haver tingut les dues hores de empresa per reparar 
bicicletes 

 Canviar l'empresa d'intercanvi, ja que no a tingut tant èxit com la de 
bicis. 

 


