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Contextualització

Creem la nostra empresa

En aquest projecte us proposem que penseu en una idea de negoci per muntar un servei 
professional o una empresa per vendre productes i/o oferir serveis que siguin del vostre 
interès. Un cop tingueu la idea escollida caldrà fer una simulació de les accions a realitzar 
per tal de posar-la en marxa.

Què cal tenir present per muntar la nostra empresa:

1. A què es dedicarà la meva empresa. Que vull vendre? quin servei vull donar?
2. Com es dirà la meva empresa?
3. Pressupost de costos per muntar l’empresa.
4. Pàgina web de l’empresa.
5. Compte professional de l’empresa a una xarxa social.
6. Presentació digital per presentar la teva empresa a potencials clients.
7. Vídeo presentació de l’empresa i/o dels serveis i/o productes que ofereix.
8. Base de dades de proveïdors i/o de clients.
9. Planificació de tasques, reunions i activitats. 
10.Catàleg de productes i/o serveis de l’empresa.

Com presentarem el projecte
Els continguts desenvolupats s’han de convertir en onze tasques: 

1. Una pàgina web  sobre la nostra empresa.
2. Un document de text com catàleg del productes i/o serveis que ofereix l’empresa.
3. Una presentació digital que reculli els principals trets i característiques de 

l’empresa.
4. Un arxiu de vídeo per presentar l’empresa.
5. Un arxiu d’àudio promocional de l’empresa.
6. Un full de càlcul que reculli el pressupost de despeses més importants per muntar 

l’empresa.
7. Un qüestionari per recollir demandes d’informació .
8. Una base de dades digital de clients i/o proveïdors.
9. Un codi QR amb la ubicació geolocalitzada  de l’empresa.
10.Un document de text, annex, explicant el procés de realització.
11.Un lloc de l’empresa a una xarxa social.
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1. Pàgina web  de l’empresa.  
Es farà amb un blog, un Google Sites o altra eina web 2.0 senzilla que inclourà a la URL 
el nom de la teva empresa: “nom_empresa” i contindrà, com a mínim, els  elements 
següents:

1. Pàgina d’inici amb:

● La imatge obtinguda al escanejar o fotografiar la portada del catàleg que 
més endavant n’indiquem les característiques.

● Presentació de l’empresa, descripció del seus productes i/o serveis, la seva
filosofia d’empresa i la seva diferenciació respecte a la competència.

● Nom i cognoms de l'autor/a
● Nom del CFA/AFA
● Data de lliurament
● Text on consti que és un treball amb llicència Creative Commons.
● Bibliografia i webgrafia utilitzades en la realització de projecte

2. Pàgina amb el vídeo de presentació de l’empresa inserit (codi <embed>), amb un 
breu text de descripció, l’arxiu d’àudio, d’una falca publicitària de l’empresa, en 
format mp3 que s’haurà pujat a un servei al núvol: (SoundCloud, Goear o altres)

3. Pàgina amb un catàleg dels productes i/o serveis que oferirà l’empresa en format 
PDF i una breu explicació del seu contingut. Serà un document de text de les 
característiques que més endavant s’especifiquen.

4. Pàgina amb una presentació digital inserida que resumirà el projecte. Serà una 
presentació feta amb qualsevol eina de presentacions online o de sobretaula en 
aquest cas  estarà penjada al núvol (http  ://  www  .  slideshare  .  net  / Google Drive o 
altres).

5. Pàgina on estarà enllaçat el document explicatiu sobre com s’ha fet el projecte i un
breu text introductori a la mateixa pàgina.

6. Pàgina que contindrà:
● Un document adjunt amb la base de dades digital de clients i/o 

proveïdors amb una presentació/explicació prèvia sobre la seva 
estructura i el perquè.

● Un document inserit amb el pressupost de despeses més importants
per muntar l’empresa. Serà un full de càlcul de Google Drive que 
estarà inserit (<embed>) a la mateixa pàgina i que contindrà com a 
mínim els punts que es detallen més endavant.

7. Pàgina de contacte que contindrà 
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a. un formulari de Google Drive per recollir demandes d’informació 
b. un codi QR que enllaçarà a la ubicació de la hipotètica seu de l’empresa 

geolocalitzada en Google Maps.
c. Informació dels identificadors, números o noms d’usuari per comunicar-

se sincrònicament, asincrònicament i per vídeo-conferència.

8.  Un calendari digital (Google Calendar) amb un parell d’activitats rellevants de 
l’empresa cada mes (durant un any) a la què s’haurà convidat al professor/a a 
activitats compartides.

Totes les pàgines de la web han de contenir, com a mínim 
● el logo de l’empresa
● una imatge il·lustrativa del contingut a què fa referència. N’hi ha d’haver de 600, 

300 i de 150 píxels d’amplada i diferents formats PNG, JPG i GIF. A sota de cada 
imatge utilitzada, s’ha d’indicar l’autoria de les imatges, tant si són pròpies, lliures o 
quin tipus de llicència d’ús tenen (autoria no comercial, Creative Commons…) 

● una icona enllaçada al compte de Twitter (i al grup de Facebook o LinkeIn si és el 
cas) de l’empresa.

2. Catàleg del productes i/o serveis que ofereix l’empresa, fet amb un 
processador de textos.

Podrà realitzar-se amb format, ODT, DOC o directament al Google Drive i  s’ha de desar 
amb el nom primer cognom(de l'alumne/a)_nom(de l’alumne/a)_catàleg_COMPETIC2

El document haurà de contemplar com a mínim:

Una portada amb
● el nom i cognoms  del autor/a, el títol del catàleg, la data, el logo i una imatge 

d’elaboració pròpia retocada que sigui significativa de l’empresa. 
● entre la portada i la pàgina 2 ha d'haver-hi un salt de pàgina.

Encapçalaments i peus de pàgina
● encapçalament amb el vostre nom, situat a la part superior dreta i el nom de 

l’empresa a l’esquerra.
● peu de pàgina que ens indiqui el número de pàgina sobre el total d'aquestes.
● l'encapçalament i el peu de pàgina han d'aparèixer a partir de la segona pàgina.

Tractament del text:
● text enriquit amb negretes, cursives i subratllats.
● utilitzar estils predeterminats (encapçalament 1, 2, text per defecte, etc.).

Tractament de paràgraf:
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● sagnat a la primera línia de cada paràgraf.
● interlineat d'1,5 línies
● una separació -marcada per vosaltres, segons el vostre gust- entre cada paràgraf i 

l'anterior.
● llistes numerades o no numerades (vinyetes) mínim 4 paràgrafs

Inserir mínim de 6 imatges
● diferents ancoratges, posicions, mides i formats TIFF i JPG.

Taules:
● incorporeu almenys una taula, on com a mínim les cel·les de la primera fila tinguin 

un color i format diferenciat de les altres.

Correcció ortogràfica acurada.

L'extensió del document ha de ser de 4 a 8 pàgines.

3. Presentació digital.

Elaboració d’una presentació digital amb els principals trets i característiques de la teva 
empresa. Serà una presentació feta amb una eina de presentacions online (Prezi, 
Gooogle     Drive, …) o en format ODT, PPT, … en aquest cas  estarà penjada al núvol 
(http  ://  www  .  slideshare  .  net / Google     Drive o altres),l’anomenareu amb el nom  “primer 
cognom(de l'alumne/a)_nom(de l’alumne/a)_presentació_COMPETIC2”
Ha de contenir aquelles imatges i arxius del projecte que considereu més significatius, cal 
que hi hagi una primera diapositiva amb el nom i logo de l’empresa i el nom del autor/a del
projecte.
S’han d’utilitzar autoformes i utilitats de dibuix
La presentació ha de tenir entre 6 i 10 diapositives.

4. Vídeo de presentació de la idea de negoci.

Tindrà una durada  màxima de 2 minuts, amb una música de fons i crèdits al 
començament i al final del vídeo. El vídeo ha d’estar penjat a Youtube o Vimeo, també 
desat  amb el nom  “primer cognom(de l'alumne/a)_nom(de 
l’alumne/a)_vídeo_COMPETIC2”
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5. Arxiu d’àudio en format mp3 

Contindrà una falca radiofònica de presentació de l’empresa màxim 20 segons de durada, 
amb una música de fons, format mp3  i allotjat en una plataforma de distribució d'àudio: 
(SoundCloud, Goear o altres), l’anomenareu “primer cognom(de l'alumne/a)_nom(de 
l’alumne/a)_àudio_COMPETIC2”

6. Full de càlcul amb el pressupost de despeses més importants per muntar 
l’empresa. 

Serà un full de càlcul realitzat al Google Drive amb el nom “primer cognom(de 
l'alumne/a)_nom(de l’alumne/a)_pressupost_COMPETIC2” i contindrà com a mínim els
següents apartats :

● Despeses per donar-se d’alta com a treballador autònom i/o empresa
● Despeses de notaria i registre
● Lloguer del despatx i/o local on desenvoluparà l’activitat
● Alta de subministraments i serveix bàsics: aigua, llum, telèfon
● Impostos i taxes
● Mobiliari, complements, equipaments informàtics, eines i estris necessaris pel 

desenvolupament de la seva tasca comercial

Aquest llibre de càlcul contindrà dos fulls un anomenat despeses i l’altre gràfiques, 

● El full anomenat despeses  
○ Ha d’estar formatat, amb diferents tipus i cos de lletra, vores de cel·les, 

cel·les combinades, números enters i decimals, números amb format €.
○ Contenir formules i funcions de sumes, productes totals i parcials, 

percentatges, màxim i mínim.
○ Els conceptes ordenats alfabèticament.

● El full anomenat gràfiques 
○ Ha de contenir dos tipus diferents de diagrames que reflecteixin les dades 

del full despeses.
○ Cada gràfica ha de estar formatada i mostrar: el títol del gràfic i de cada eix, 

etiquetes de dades i llegenda.
El full de càlcul cal compartir-lo amb el/la docent de COMPETIC 2
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7. Formulari Google Drive per recollir demandes d’informació.
El formulari s’anomenarà amb el nom” primer cognom(de l'alumne/a)_nom(de 
l'alumne/a)_formulari_COMPETIC2”, i contemplara com a mínim els següents elements 
i característiques.

Ha de tenir un títol amb una breu descripció i l'enllaç a la vostra vostra pàgina web
Caldrà incorporar diferent tipus de preguntes 

• Text

• Selecció múltiple

• Quadres de verificació

• Escollir d'una llista

• Escala

• Quadricula

• Preguntes obertes
Hi haurà preguntes obligatòries (nom cognoms, correu electrònic, etc. i altres de no
obligatòries.

El formulari tindrà un disseny concret (aplicar una de les plantilles disponibles en el 
programa).

Text de confirmació de la resposta personalitzat.
Finalment s’'ha de compartir el document amb la persona docent del COMPETIC 2 
del vostre centre. i incorporar-lo a la vostra web.

8. Base de dades digital de clients i/o proveïdors

Crea una base de dades digital de clients i/o proveïdors de la teva empresa amb els 
següents requisits:

● La base de dades ha de tenir com a mínim:
● dues taules

○ cada taula ha de tenir definit:
■  un camp clau
■ un mínim de 10 camps

● nom, cognoms, gènere, nom de l'empresa, adreça, codi postal,
localitat, país, telefon, correu electrònic, WEB, productes…

■ tipus de camps
■ propietats de cada camp.

○ un mínim de 10 registres entrats a cada taula
○ un formulari amb format, per entrar dades
○ dues consultes
○ dos informes

La base de dades s’anomenarà seguint les següents indicacions “primer cognom(de 
l'alumne/a)_nom(de l'alumne/a)_BBDD_COMPETIC2”
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9. Codi QR que enllaçarà a la ubicació de la hipotètica seu de l’empresa 
geolocalitzada 

Crea un codi QR que  s’anomenarà amb el nom “primer cognom(de 
l'alumne/a)_nom(de l'alumne/a)_QR_COMPETIC2”, i que contemplara com a mínim el 
següents elements i característiques.
Codi QR personalitzat amb la URL de l’enllaç al Google Maps de l’adreça de la vostra 
empresa.

10.Document annex explicant el procés de realització.

En aquest annex s’ha d'explicar el procés de realització del projecte de la manera més 
detallada i documentada possible.

El document s'ha de desar amb el nom primer cognom(de l'alumne/a)_nom(de 
l’alumne/a)_annex_COMPETIC2

Aquest document ha de tenir:

Portada amb:
● Títol del treball “ Com he realitzat el meu projecte final COMPETIC 2”
● Nom i cognoms de l'autor/a
● Nom de CFA/AFA
● Data de lliurament

Les pàgines han de tenir:
● Capçalera amb el nom del projecte.
● Peu de pàgina que contingui el número de la pàgina i  el nom de l’autor del treball

Cal que hi siguin presents com a mínim el següents elements:

● Una explicació detallada sobre el procés per a la realització del projecte: una 
introducció breu, explicant els motius pels quals heu escollit l’empresa. Les eines i 
recursos emprats i/o consultats. Les dificultats que s’han trobat. Una valoració 
personal sobre l’experiència. Altres si es considere oportú.

● Captures de pantalla en la que veiem un mínim de 2 pàgines web utilitzades per 
cercar informació per conèixer quins tràmits caldrà fer per fer-se autònom i/o per a 
crear una empresa.

● Captura d’un mínim de 2 pàgines web en les que s’han sol·licitat preus per saber el 
cost del tràmits a realitzar.

● URL i captura de la pàgina de Twitter o  Facebook i/o LinkedIn.
● Captura de la carpeta creada al PC en la que s’han anat desant tots el arxiu i 

imatges utilitzades per fer el projecte.
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● 2 captures de pantalla que evidencien que s’ha iniciat el procés per donar-se d’alta
fictícia com a treballador per Compte Propi o Autònom o per a crear una societat.

● Captura de pantalla que mostra que ha connectat el seu dispositiu mòbil a una 
xarxa wifi.

● Captura de pantalla en la que s'ha iniciat el procès de compactació del disc dur del 
PC

● Captura de pantalla de la carpeta que conté l'antivirus  del PC.

○ Totes les captures de les pàgines han de  ser en format .JPF o .GIF, han de 
tenir una amplada màxima de 800 píxels i han de mostrar amb claredat el 
resultat del que es demana.

● Relació de les eines i programes utilitzats per a la realització del projecte indicant la
seva URL.

Com lliurarem el projecte el 

S’ha d’enviar per correu electrònic al/a la docent del COMPETIC 2 del centre/aula amb 
copia al mateix alumne/a.

1. La URL de la pàgina web del projecte
2. Un arxiu comprimit amb:

○ El catàleg de productes i/o serveis en format ODT, DOC , si s’ha fet al drive 
cal compartir-lo amb el/la docent, amb el nom primer cognom(de 
l'alumne/a)_nom(de l’alumne/a)_catàleg_COMPETIC2

○ Document annex explicatiu de procés de realització del projecte en format 
ODT, DOC , si s’ha fet al drive cal compartir-lo amb el/la docent, amb el nom
primer cognom(de l'alumne/a)_nom(de l’alumne/a)_annex_COMPETIC2

○ Imatge en format JPG obtinguda un cop impresa la portada del catàleg, 
escanejada i anomenada seguint les següents indicacions primer 
cognom(de l'alumne/a)_nom(de l'alumne/a)_portada_COMPETIC2

Dates de realització

● A partir del 15 de maig de 2014 i abans de finalitzar el curs 2013-2014

Durada

● El projecte s’ha de realitzar presencialment en un temps no superior a les 12 hores.
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Avaluació del projecte

Rúbrica

C1. Cultura, participació i civisme digital:

• Presenta, com a mínim, 2 captures de pantalla que evidencien que ha utilitzat webs per conèixer quins tràmits caldrà fer per fer-
se autònom i/o per a crear una societat

• Presenta un mínim de 2 captures de pantalla del procés que evidencia que ha iniciat el procés per donar-se d’alta fictícia com a 
treballador per Compte Propi o Autònom o per a crear una societat

• Presenta la captura  d’un mínim de 2 pàgines web en les que s’ha sol·licitant preus per saber el cost del tràmits a realitzar

• Geolocalitza la seva empresa en Google Maps.

• Genera un codi QR personalitzat i  amb l'URL de la web de geolocalització de la hipotètica seu de la seva empresa

• Presenta una captura de pantalla amb el seu compte de Twitter i/o Facebook i/o LinkedIn per a difondre la seva activitat 
empresarial

• Presenta la pàgina web, amb el nombre de pàgines i elements indicats, de la seva empresa en la que explica els productes i/o 
serveis que ofereix i les seves dades de contacte

supera un sol ítem
de la llista

1 punt 

supera dos ítems 
de la llista

2 punts

supera tres ítems 
de la llista

3 punts

supera quatre 
ítems de la llista

4 punts

supera cinc ítems 
de la llista

5 punts

supera sis ítems 
de la llista

6 punts

supera tot els 
ítems de la llista

7 punts

C2. Ús de l’ordinador i del Sistema Operatiu

• Presenta la captura de pantalla que mostra que ha connectat el seu dispositiu mòbil a una xarxa WiFi

• Presenta la captura de pantalla que mostra que coneix el procés per desfragmentar el disc dur del PC

• Presenta la captura de pantalla que mostra que té instal·lat i actualitzat un antivirus
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• Presenta la captura de pantalla que mostra que ha creat una carpeta per desar els arxius generats en el desenvolupament del 
seu projecte

• Ha comprimit en un arxiu al menys un dels següents documents: el catàleg de productes, el document annex explicatiu de procés 
de realització i la la portada del catàleg en format JPG.

supera un sol ítem de la 
llista

1 punt

supera dos ítems de la 
llista

2 punts

Supera tres ítems de la 
llista

3 punts

supera quatre ítems de la 
llista

4 punts

supera tots els ítems de la
llista

5 punts

C3. Navegació, cerca i comunicació en el món digital 

• Insereix a la web de l’empresa un calendari digital i convida al professor/a a activitats compartides.

• Presenta una captura de pantalla on es mostra que ha personalitzat el navegador amb eines i extensions que afavoreixen la 
gestió de continguts, les xarxes socials i altres recursos d’utilitat.

• Ha compartit el full de càlcul i el formulari amb el docent del COMPETIC 2

• Presenta tres captures de pantalla on es mostra que utilitza programes per comunicar-se sincrònicament, asincrònicament i per 
vídeo-conferència.

• En el correu que ha enviat al docent amb el projecte, ha utilitzat un llenguatge formalment correcte i respectuós, ha indicat el 
tema, l’ha signat, i s'ha enviat còpia.

• En el correu que ha enviat al docent amb el projecte, l’arxiu adjunt tenia una mida adequada i el format de compressió era 
correcte.
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supera un sol ítem de 
la llista

1 punt

supera dos ítems de la
llista

2 punts

supera tres ítems de 
la llista

3 punts

supera quatre ítems 
de la llista

4 punts

supera cinc ítems de 
la llista

5 punts

supera tots els 
ítems de la llista

6 punts

C4. Tractament de la informació escrita

• Presenta un catàleg en format ODT, DOC o realitzat directament al Google Drive que conté els serveis de la seva empresa amb 
una portada que conté el nom i cognoms  del autor/a, el títol del catàleg, la data, el logo i una imatge  pròpia que ha retocat.

• Ha donat format al text enriquint-lo amb negretes, cursives i subratllats i utilitzant estils predeterminats (encapçalament 1, 2, text 
per defecte, etc.)

• Ha formatat els paràgrafs fent un sagnat a la primera línia de cada paràgraf, modificant l’interlineat d'1,5 línies, fent fent 

separació entre cada paràgraf i l'anterior i fent llistes numerades o no numerades.

• El catàleg demostra que sap inserir salts de pàgina, gràfics i imatges amb diferents ancoratges mides i formats.

• S’ha incorporat una taula, on com a mínim les cel·les de la primera fila tinguin un format diferenciat de la resta.

• Ha fet un encapçalament de pàgina amb el nom, situat a la part superior dreta i el nom de l’empresa a l’esquerra i un peu de 
pàgina amb el número de pàgina sobre el total d'aquestes.

• Ha presentat el catàleg amb una revisió ortogràfica acurada.
supera un sol ítem 
de la llista

1 punt

supera dos ítems 
de la llista

2 punts

supera tres ítems 
de la llista

3 punts

supera quatre 
ítems de la llista

4 punts

supera cinc ítems 
de la llista

5 punts

supera sis ítems 
de la llista

6 punts

supera els tots 
ítems de la llista

7 punts

C5. Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment

• Escaneja o fotografia la portada del catàleg i la insereix a la web.

• El catàleg conté imatges en diferents formats, especialment .TIFF i .JPG

• A la web de l’empresa utilitza imatges en formats .PNG, .JPG i .GIF

• La imatge de portada del catàleg demostra que ha estat retocada amb programes de retoc d’imatges
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• Ha fet un vídeo de presentació de la seva empresa en el que es posa de manifest que ha emprat programes per editar fitxers de 
vídeo, els ha editat convenientment i els ha penjat en un repositori de vídeos (Youtube, Vimeo) i inserit a la web

• Ha creat una falca radiofònica de presentació de la seva empresa de no més de 2 dos minuts de durada en format mp3 i música 
de fons i l’ha penjat a la web.

• Cita les fonts tot explicitant el seu origen, les llicències d’ús de les imatges, vídeos i sons d’Internet i respecta el seu ús sota les 
condicions establertes.

supera un sol ítem 
de la llista

1 punt

supera dos ítems 
de la llista

2 punts

supera tres ítems 
de la llista

3 punts

supera quatre 
ítems de la llista

4 punts

supera cinc ítems 
de la llista

5 punts

supera sis ítems 
de la llista

6 punts

supera els tots 
ítems de la llista

7 punts

C6. Tractament de la informació numèrica

• Insereix un full de càlcul a la web de l’empresa, que s’ha fet al Google Drive i conté el resum de pressupost de despeses 
necessàries per crear l’empresa, amb diferents estils i formats i s’ha posat nom a cadascun dels dos fulls.

• El full de càlcul conté fórmules i funcions bàsiques per calcular totals, mitjanes i percentatges del pressupost.

• Trasllada a representació gràfica les dades del full de càlcul del pressupost, fent dues gràfiques diferents.

• Les gràfiques mostren, l’etiqueta de dades, la llegenda i els títols del gràfic i eixos.

• S’ha donat format al primer full, amb diferents tipus i cos de lletra, vores de cel·les, cel·les combinades, números enters i 
decimals, amb format € i ordenat els conceptes alfabèticament.

• Insereix a la pàgina “Contacte” de la web un formulari creat amb un full de càlcul en línia, amb la finalitat de recollir demandes 
d’informació dels clients potencials , amb preguntes de, al menys, 5 tipologies (text, text de paràgraf, casella de verificació, 
escollir d’un llistat, escala…)

• Ha donat format i aplicant una plantilla al formulari i personalitzat el text de confirmació de resposta.
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supera un sol ítem 
de la llista

1 punt

supera dos ítems 
de la llista

2 punts

supera tres ítems 
de la llista

3 punts

supera quatre 
ítems de la llista

4 punts

supera cinc ítems 
de la llista

5 punts

supera sis ítems 
de la llista

6 punts

supera els tots 
ítems de la llista

7 punts

C7. Tractament de les dades

• Ha creat i enllaçat a la pàgina corresponent de la web, una base de dades senzilla, de clients (o proveïdors) a partir de 
l’assistent i ha introduït, al menys, 10 registres.

• La base de dades té dues taules amb camp clau i un mínim de 10 camps, s’han definit el tipus de camps i les seves propietats. I 
hi ha un mínim de 1o registres a cada taula.

• Ha creat consultes a partir de camps diversos de la base de dades (localitat, CCAA, tipus d’empresa…)

• Ha creat formularis senzills per introduir dades. Ha generat dos informes de la base de dades.
supera un sol ítem de la llista

1 punts

supera dos ítems de la llista

2 punts

supera tres ítems de la llista

3 punts

supera tots els ítems de la llista

4 punts

C8. Presentació de continguts

• Insereix la presentació digital de la seva empresa de 6 a 10 diapositives utilitzant, si cal, assistents i plantilles predefinides.

• A la presentació digital s’han inserit objectes ja treballats: taules, gràfics, full de càlcul, fotografies.

• S’han utilitzat, autoformes i utilitats de dibuix.

supera un sol ítem de la llista

1 punt

supera dos ítems de la llista

2 punts

supera tots els ítems de la llista

3 punts
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Qualificació del projecte en funció del nombre d’ítems realitzats correctament.

ítems Punts ítems Punts ítems Punts Ítems Punts

1 0,21 13 2,77 25 5,32 37 7,87

2 0,43 14 2,98 26 5,53 38 8,09

3 0,64 15 3,19 27 5,74 39 8,30

4 0,85 16 3,40 28 5,96 40 8,51

5 1,06 17 3,62 29 6,17 41 8,72

6 1,28 18 3,83 30 6,38 42 8,94

7 1,49 19 4,04 31 6,60 43 9,15

8 1,70 20 4,26 32 6,81 44 9,36

9 1,91 21 4,47 33 7,02 45 9,57

10 2,13 22 4,68 34 7,23 46 9,79

11 2,34 23 4,89 35 7,45 47 10,00

12 2,55 24 5,11 36 7,66

Per superar el projecte cal obtenir un mínim de 5 punts
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