INICIACIÓ A L’ACTIVITAT EMPRENEDORA I EMPRESARIAL (1r CICLE ESO)
Esta matèria té com a objectiu que l’alumnat assolisca una de les
competències clau a l’ensenyament secundari: sentit d’iniciativa i
esperit emprenedor.
A més, es treballen la resta de competències:
Comunicació lingüística: fomenten l’expressió oral amb l’exposició de
treballs que es fan a classe.
Aprendre a aprendre es desenvolupa en tots els blocs, en haver de realitzar tasques on
l’alumnat aprén a buscar i seleccionar informació, utilitzant les TICS i desenvolupant, per tant,
la competència digital.
Per mitjà d’esta matèria l’alumnat millora la seua capacitat per
a desenrotllar l’esperit emprenedor i la iniciativa empresarial
treballant competències com la creativitat, la innovació, la
iniciativa, el treball en equip, planificar, negociar i resoldre
conflictes, alhora que s’endinsa en el coneixement de la
dinàmica empresarial per mitjà del desenrotllament d’un
projecte a triar entre l'alumnat segons els seus interessos.
A l’aula es treballa amb activitats principalment pràctiques i interactives i molt participatives
com l’aprenentatge basat en projectes (ABP), l’aprenentatge cooperatiu, de manera que es
potencie la motivació de l’alumnat fent-lo partícip del seu aprenentatge.
Continguts:
- Fomenta l'autoconeixement, ajuda a conéixer quins són els seus punts personals forts i
febles, quins són els emprenedors tant dins d'una empresa o pel seu compte , que fan i que
necessiten, però també a aprendre a responsabilitzar-se del seu camí personal formatiu i en
definitiva de les seues decisions clau en la vida.
- Es treballa en grup i es fomenta la creativitat per tal de fer una primera aproximació al que
seria un possible projecte de negoci treballant el màrqueting.
- Iniciació a conceptes de finances, pressupostos familiars, productes financers i bancaris.

2 hores a la setmana

Aquesta matèria s’ofereix als tres cursos del 1r cicle
d’ESO (1r, 2n i 3r). No obstant aixó, els continguts, les
tasques i els projectes s’adeqüen a l’edat
corresponent.

