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LLIBRE DE TEXT: L’assignatura d’Emprenedoria a 3er d’ESO no té llibre de text.
La matèria d'Emprenedoria és una matèria optatia de tercer d'ESO amb dues hores lecties setmanals. Els
contnguts estan diiidits en tres blocs i ueden recollits en la segient taula:
CONTINGUTS
Autoconeixement i itnerari formatu
Autoconeixement i itnerari formatu Interessos, apttuds, capacitats i motiacions personals per a la
carrera professional.
Itneraris formatus i carreres professionals. La presa de decisions de l’itnerari personal. El treball. Drets i
deures deriiats de la relació laboral. El contracte laboral i la negociació col·lectia. Els riscos laborals i les
preiencions laborals.
Iniciatia emprenedora i projecte d’empresa
La iniciatia emprenedora i l’empresari a la societat. La idea de projecte d’empresa. Planifcació i execució
d’un pla d’empresa. Característ ues del mercat. L’estructura productia: procés productu i factors
productus. L’empresa: tpus d’empreses. Funcions, objectus i fscalitat. Viabilitat del projecte empresarial.
Ajudes i suports a la creació d’empreses.
Planifcació fnancera
Planifcació fnancera Els ingressos, les despeses, el consum i l’estalii. El pressupost personal. El diner. El
sistema fnancer i bancari. Conceptes d’iniersió i fnançament. El paper dels intermediaris fnancers a la
societat. Fonts de fnançament empresarials. Externes i internes. La planifcació fnancera de les empreses.
Els impostos ue afecten les empreses .
CRITERIS D’AVALUACIÓ TRIMESTRAL I RECUPERACIÓ
L'aialuació de la matèria es realitzarà seguint les ponderacions ue apareixen a a uesta taula:
L’aialuació és contnua i té en compte l’eiolució i progressió de l’alumnat per a l’assoliment de les
competències pròpies de la matèria. L’emprenedoria deseniolupa competències transiersals de l’àmbit
personal i social: competència d’autonomia, iniciatia personal i emprenedoria, i competència d’aprendre a
aprendre. Així mateix, la matèria d’emprenedoria també incideix en el deseniolupament d’habilitats en
gestó i organització i les habilitats relacionades amb la competència digital.
Finalment, a uesta matèria també contribueix a l’assoliment d’altres competències bàsi ues associades a
altres matèries: la competència matemàtca, la competència social i la competència comunicatia.
El deseniolupament de les competències es treballa a partr dels contnguts de la matèria, ue es ialora en
la proporció segient:
ACTITUD I TREBALL
ACTITVITATS
EXÀMENS
NOTA FINAL AVALUACIÓ
10,00%

20,00%

70,00%

100,00%

La recuperació d’una aialuació no aproiada es farà treballant la matèria a traiés d’un dossier específc i/o
una proia ue s’acordarà amb l’alumnat.
Pel ue fa a la recuperació de setembre l’alumnat haurà de presentar, el dia de la proia, el dossier de
iacances proposat pel professorat. La proia es basarà en actiitats relacionades amb la matèria, cursada
durant el curs.
Sant Cugat del Vallès, 13 de setembre de 2017

