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L'objectiu principal de l'assignatura és promoure la creativitat, la innovació i l'autoocupació. Una
oportunitat per promoure una mentalitat i uns valors que seran eines al llarg de tota la vida tant en el
camp personal com el professional.
Continguts Mínims exigibles
AUTONOMIA PERSONAL, LIDERATGE I INNOVACIÓ
- Autonomia i autoconeixement. Iniciativa emprenedora i empresari en la societat. Interessos,
aptituds i motivacions personals per a la carrera professional.
Itineraris formatius i carreres professionals.
- Procés de recerca de feina en empreses del sector. Autoocupació. Procés de presa de decisions
sobre l’itinerari personal. Drets i deures del treballador. El dret del treball. Drets i deures derivats de
la relació laboral. Contracte de treball i negociació col·lectiva.
Seguretat Social. Sistema de protecció. Ocupació i desocupació. Protecció del treballador i beneficis
socials. Riscs laborals. Normes. Planificació de la protecció en l’empresa.
PROJECTE EMPRESARIAL
- Idea de projecte d’empresa. Avaluació de la idea. Entorn, rol social de l’empresa. Elements i
estructura empresarial. Pla d’empresa. Informació a l’empresa. Informació comptable. Informació
de recursos humans. Documents comercials de cobrament i pagament. Arxiu.
- Activitats a l’empresa. Funció de producció. Funció comercial i de marqueting. Ajuts i suport a la
creació d’empreses.
FINANCES
-Tipus d’empresa segons la seva forma jurídica. Elecció de la forma jurídica.
Tramits de posada en marxa d’una empresa.
-Fonts de financament de les empreses. Externes (bancs, ajuts i subvencions i micromecenatge o
crowdfunding) i internes (accionistes, inversors i aplicació de beneficis). Productes financers i
bancaris per a pimes. Comparació. Planificació financera de les empreses.
-Estudi de viabilitat economicofinancer. Projecció de l’activitat. Instruments d’analisi. Proporcions
basiques.
-Imposts que afecten les empreses. El calendari fiscal.
PROCEDIMENT D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
Presentació del quadern obligatori d'apunts, exercicis i treballs 50%
Proves individuals 50%. (Es podra utilitzar el quadern)
Es penalitzaran aquelles actituds que entorpeixin el correcte funcionament de la classe.
A final de curs es fara la mitjana de les 3 avaluacions.

