
INICIACIÓN Á ACTIVIDADE 

EMPRENDEDORA E 

EMPRESARIAL 

 

 

 

 

 

A estrutura desta materia consta de 

tres grandes bloques: o primeiro, 

titulado "Autonomía persoal, 

liderado e innovación", está 

centrado na descrición das calidades 

e as destrezas persoais asociadas á 

iniciativa emprendedora, no repaso 

das decisións sobre o itinerario vital 

e a actuación como futuro/a 

traballador/a; no segundo bloque, 

"Proxecto de empresa", repásanse 

as principais áreas e funcións da 

empresa co obxecto de pór en 

marcha o proxecto empresarial 

xurdido da idea de negocio xerado 

previamente; e para finalizar, un 

bloque que baixo o título de 

"Finanzas" analiza as alternativas 

con que conta a empresa para elixir a 

súa forma xurídica, as fontes de 

financiamento do seu proxecto 

empresarial, a necesidade de 

planificar as necesidades financeiras 

e as obrigas fiscais e prever a 

evolución do negocio, garantindo a 

súa viabilidade 
 
BLOQUE 1: AUTONOMÍA PERSOAL, 

LIDERADO E INNOVACIÓN 

 

 Autonomía e autocoñecemento. 

 

 Itinerarios formativos. 

 

 Dereito do traballo: dereitos e 

deberes, contratos.... 

 

 Seguridade Social. 

 

 
BLOQUE 2: PROXECTO DE EMPRESA 

 

 Idea de proxecto de empresa 

 

 Plan de Empresa 

 

 Información na 

empresa: contable, 

recursos humanos 

 

 Documentos de cobro e 

pago 

 

 Actividades na empresa. 

 

 Axudas á creación de empresas. 

 

 

 
BLOQUE 3: FINANZAS. 

 

 Tipos de empresa. A forma 

xurídica da empresa. 

 

 Trámites de constitución dunha 

empresa. 

 

 Fontes de financiamento. 

 

 Produtos financeiros e bancarios. 

 

 Planificación de viabilidade dunha 

empresa. 

 

 Impostos que afectan ás empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Formar cidadáns e cidadás capaces 

de asumir riscos, ser innovadores/as, 

con posibilidade de negociación e 

pensamento estratéxico,  e con 

capacidade para o emprendemento 

constitúe o reto desta materia. Inclúe 

aspectos teóricos e prácticos 

orientados a preparar o alumnado 

para unha cidadanía responsable e 

para a vida profesional; axuda ao 

coñecemento das actividades e das 

necesidades das persoas 

emprendedoras, persegue que poidan 

responsabilizarse da súa propia 

carreira e do seu camiño persoal de 

formación, e da toma das decisións 

clave na súa vida, ademais da 

posibilidade de crear un negocio 

propio ou actuar como 

innovadores/as no traballo dentro 

dunha organización. 
 

 

 

 

 

 

I.E.S. Indalecio Pérez Tizón 

 

 
4º ESO ENSINANZAS APLICADAS 

 

 

 

Iniciación á Actividade 

Emprendedora e 

Empresarial 

 

3 horas semanais 

 

 
 

 

 

 

 

Departamento 

de 

Economía 

 

 

 

 

¿CAL É O ENFOQUE DA 

MATERIA?. 


