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1.OBJECTIUS
BLOC

1
Autonomia personal, iniciativa emprenedora i innovació. Curs 3r ESO

Autonomia. La iniciativa emprenedora: l’emprenedor i l’empresari en la societat. Qualitats i destreses de
l’emprenedor. Autoconeixement. Interessos, aptituds i motivacions per a la carrera professional.
Itineraris formatius i carreres professionals. El procés de presa de decisions. Procés de busca d’ocupació en
empreses del sector.L’autoocupació.
Els drets i deures dels treballadors.Dret del treball. Drets i deures derivats de la relació laboral. Contracte de
treball. Negociació col·lectiva.
Seguretat social. Obligació de cotitzar i acció protectora. Principals prestacions: Desocupació, Incapacitat
Temporal i altres.
Riscos laborals. Normativa. Gestió de la prevenció en l’empresa. Mesures de prevenció i protecció. Primers
auxilis
BLOC

2
Projecte d’empresa. Curs 3r ESO

La idea de projecte d’empresa. Creativitat i innovació. Avaluació de la idea.
L’entorn i la funció social de l’empresa. Emprenedoria social
Elements i estructura de l’empresa.
El pla d’empresa. Estructura.
Tipus d’empresa segons la forma jurídica. L’elecció de la forma jurídica.Principals variables per a la
determinar-ne l'elecció.
Tràmits de posada en marxa d’una empresa. Ajudes i suport a la creació d’empreses
Les activitats en l’empresa. La funció de producció. La funció comercial i de màrqueting.
Informació en l’empresa. La informació comptable.
La informació de recursos humans. Els documents comercials de cobrament i pagament. L’arxiu
BLOC

3
Pla econòmic i financer. Curs 3r ESO

Pla d’inversions. Inversions en actiu no corrent i en actiu corrent. Fonts de finançament de les empreses.
Externes (bancs, ajudes I subvencions, microcrèdits, crowdfunding, business angels) i internes (accionistes,
inversors, aplicació de beneficis).
Productes financers i bancaris per a pimes. Comparació.
Planificació financera de les empreses. Estudi de viabilitat economicofinancera. Projecció de l’activitat.
Instruments d’anàlisi. Ràtios bàsiques.
Els impostos que afecten les empreses. El calendari fiscal. Fiscalitat i equitat
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2.CRITERIS D’AVALUACIÓ

BLOC

1
Autonomia personal, iniciativa emprenedora i innovació. Curs 3r ESO

BL1.1. Reconéixer els interessos i les destreses d’autoconsciència,autoregulació i motivació associades a la
iniciativa emprenedora i relacionar-los amb els diferents exercicis laborals: funcionariat,professionals
liberals, professionals tècnics, acadèmics, etc.
BL1.2. Iniciar la composició d’un itinerari vital propi seguint els passos del procés de presa de decisions
respecte a la carrera professional distingint els conceptes d’ocupació i autoocupació.
BL1.3. Organitzar un equip de treball distribuint responsabilitats i gestionant recursos perquè tots els seus
membres participen i arriben a les metes comunes, influir positivament en els altres generant implicació en
la tasca i utilitzar el diàleg igualitari per a resoldre conflictes i discrepàncies actuant amb responsabilitat i
sentit ètic.
BL1.4. Debatre sobre la importància de combinar autonomia i treball col·laboratiu i proposar solucions
alternatives analitzant situacions plantejades preveient resultats i avaluar cada una de les solucions per a
comprovar-ne la idoneïtat.
BL1.5. Buscar i seleccionar informació a partir d’una estratègia de filtrat i de forma contrastada en mitjans
digitals com a pàgines web especialitzades, registrant-la en paper de forma acurada o emmagatzemant-la
digitalment en dispositius informàtics i servicis en la xarxa.
BL1.6 Reconéixer la terminologia conceptual de l’assignatura i del nivell educatiu i utilitzar-la correctament
en activitats orals i escrites en l’àmbit personal, acadèmic, social o professional
BLOC

2
Projecte d’empresa. Curs 3r ESO

BL2.1. Relacionar cada una de les figures d’emprenedor, intraemprenedor i empresari amb les qualitats
personals i la iniciativa emprenedora vinculats als itineraris formatius professional i acadèmic.
BL2.2. Reconéixer diversos models de plans de negoci i descriure els elements que constituïxen la seua
xarxa logística com ara proveïdors, clients, sistemes de producció i comercialització i xarxes
d’emmagatzematge, entre altres.
BL2.3. Descriure les diferents tasques d’un projecte d’empresa, establint estratègies de control que en
faciliten l'adequació a l’èxit pretés.
BLOC

3
Pla econòmic i financer. Curs 3r ESO

BL3.1. Relacionar alguns indicadors financers bàsics amb els canvis en les condicions econòmiques i
polítiques de l’entorn i explicar de quina forma poden afectar les famílies i les pimes.
BL3.2. Analitzar per mitjà de suposats ingressos i gastos personals i d’un xicotet negoci reconeixent les
seues fonts i les possibles necessitats d’inversió a curt, mitjà i llarg termini i identificant les alternatives per al
pagament de béns i servicis.
BL3.3. Diferenciar entre inversió i préstecs de diners i justificar la seua adequació en projectes simulats.
BL3.4. Utilitzar eficaçment les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en el procés d’aprenentatge,
per a buscar, seleccionar i valorar informacions relacionades amb els continguts del curs, comunicant els
resultats i conclusions en el suport més adequat.
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