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El canal de Youtube «Parlem d'Economia» inclou una secció anomenada «Ensenyem Economia»
dedicada a la publicació de vídeos educatius en valencià sobre diferents temes relacionats amb
l'Economia.  Aquesta  col·lecció  de  vídeos  és  un  material  multimèdia  en  valencià  dirigit  al
professorat i a l'estudiantat de diferents nivells educatius (secundària, batxillerat, cicles formatius i
graus universitaris) en màteria d'economia i d'economia de l'empresa. Aquest és l'enllaç a la secció:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFXcYpJEC9skujghTusMlTQtua0xT9Bz_ 

Dins d'aquesta secció s'inclouen una col·lecció de 22 vídeos enfocats a l'emprenedoria sostenible.
Adeqüats per a facilitar la formació online dels temes relacionats amb l'emprenedoria, la creació
d'empreses, els plans de negoci i el projecte d'empresa. Aquesta és la col·lecció dels 22 vídeos amb
les dates de publicació i l'enllaç d'accés:

Vídeo Data
publicació

Enllaç

Què és l'Economia del Bé Comú 26/12/2019 https://youtu.be/2YFLFK56FdE 

0. Presentació llibre Emprenedoria Sostenible 10/09/2020 https://youtu.be/vKGU-5W9_l4 

1. Emprenedoria i sostenibilitat 24/09/2020 https://youtu.be/0EPiQkHvkiM 

2. Les persones emprenedores 08/10/2020 https://youtu.be/_9Fzcfd8-Sg 

3. Creativitat i idea de negoci sostenible 22/10/2020 https://youtu.be/9uJLI-G7viY 

4. El pla de negoci sostenible 05/11/2020 https://youtu.be/EnNRuuCOw_s 

5. L'emprenedoria social 19/11/2020 https://youtu.be/O5DXWAmhNFM 

6. L'empresa social 03/12/2020 https://youtu.be/PP0YV55QYyM 

7. La creació de valor en l'empresa 17/12/2020 https://youtu.be/z6Jn1Dsu_bQ 

8. El model Canvas de triple capa 30/12/2020 https://youtu.be/zWHwQOPgeDg 

9. Gestió sostenible de la innovació 14/01/2021 https://youtu.be/dBHvOkiHLi8 

10. La innovació estratègica 21/01/2021 https://youtu.be/242c3d2S_0I 

11. Matriu d'Ambició de la Innovació 28/01/2021 https://youtu.be/OZ9q6i2A7Vw 

12. La innovació social 04/02/2021 https://youtu.be/IKEHfRYii3k 

13. Lean Startup models innovadors de negoci 11/02/2021 https://youtu.be/dpMJKrTtyB0 

14. Finançament de noves empreses 18/02/2021 https://youtu.be/dOMoGWzvtY0 

15. Finançament en temps de crisi 25/02/2021 https://youtu.be/b8QPbUh26AE 

16. Banca de proximitat: social i cooperativa 04/03/2021 https://youtu.be/4OIJCwvit84 

17. Banca ètica i ètica bancària 11/03/2021 https://youtu.be/9M9NioiwlpA 

18. Finances ètiques no bancàries 25/03/2021 https://youtu.be/uWk44iH_0qY 

19. Factors d'èxit i de fracàs en l'emprenedoria 15/04/2021 https://youtu.be/nTRiZ8PjYw0 

20. La creació de valor compartit 22/04/2021 https://youtu.be/ilathGMETfI 
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21. El Balanç del Bé Comú 29/04/2021 https://youtu.be/tdhAIAcrEF8 

22. El Balanced Scorecard 06/05/2021 https://youtu.be/zztcCFiQDpQ 

El canal també inclou una secció anomenada «Solucions PAU Economia» i que inclou 8 vídeos
dedicats  a  resoldre  els  problemes  pràctics  i  les  preguntes  teòriques  que  solen  apareixer  en  els
exàmens de l'assignatura d'Economia de l'Empresa a les Proves d'Accés a la Universitat. Aquest és
l'enllaç  a  la  secció:  https://www.youtube.com/playlist?list=PLFXcYpJEC9sktYnM6mwniYKy-
OVGJm5fq. Aquesta és la col·lecció dels 8 vídeos amb les dates de publicació i l'enllaç d'accés:

Vídeo Data publicació Enllaç

1. El Balanç de situació 03/05/2020 https://youtu.be/jY0UALpl-_s 

2. Compte de Pèrdues i Guanys 10/05/2020 https://youtu.be/WfiZbf0ysoE 

3. L'anàlisi de ràtios de l'empresa 17/05/2020 https://youtu.be/iYLsi4A6e0Q 

4. El llindar de rendibilitat de l'empresa 24/05/2020 https://youtu.be/V2OiJE-aW8s 

5. Métodes de selecció de inversions I: VAN 31/05/2020 https://youtu.be/uxTc4pojcNs 

6. Métodes de selecció de inversions II: TIR 04/06/2020 https://youtu.be/Ogz3z4TpSRI 

7. Preguntes breus més freqüents 07/06/2020 https://youtu.be/z2SsSJEp-C0 

8. La productivitat en l'empresa 14/06/2020 https://youtu.be/JELUstXImpU
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