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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

Este módulo profesional contén a formación necesaria para que os alumnos desenvolvan a propia iniciativa no ámbito empresarial, tanto cara ao

autoemprego como por conta allea.

Este módulo contribúe a  acadar os seguintes obxectivos xerais do ciclo formativo:

    Recoñecer os seus dereitos e deberes como axente activo da sociedade, analizando o marco legal que regula as condicións sociais e laborais,

para participar na cidadanía democrática.

    Recoñecer e identificar posibilidades de negocio analizando o mercado e estudando a viabilidade, para a xeración do seu propio emprego.

    No tocante ás competencias profesionais, persoais e sociais, o módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora contribúe a:

Cumprir os obxectivos de produción, actuando conforme os principios de responsabilidade e mantendo unhas relacións profesionais axeitadas cos

membros do equipo de traballo.

 Detectar e analizar oportunidades de emprego e autoemprego desenvolvendo unha cultura emprendedora, e adaptándose a diferentes postos de

traballo e a novas situacións.

 Establecer e administrar unha pequena empresa, realizando unha análise básica da viabilidade de produtos, da planificación da produción e da

comercialización.

Os obxectivos específicos ou resultados de aprendizaxe  deste módulo son os seguintes:

 Desenvolver o seu espírito emprendedor identificando as capacidades asociadas a el e definindo ideas emprendedoras caracterizadas pola

innovación e a creatividade.

 Decidir a oportunidade de creación dunha pequena empresa para o desenvolvemento da idea emprendedora, tras a análise da relación entre a

empresa e o contorno, do proceso produtivo, da organización dos recursos humanos e dos valores culturais e éticos.

 Seleccionar a forma xurídica tendo en conta as implicacións legais asociadas e o proceso para a súa constitución e posta en marcha.

 Realizar actividades de xestión administrativa e financeira básica dunha pequena ou mediana empresa, identificar as principais obrigas contables

e fiscais, e for
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3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha

U.D. Título Descrición Duración (sesións) Peso (%)

1 O espiríto emprendedor. Cualidades do emprendedor. O risco empresarial.A idea emprendedora. A
investigación de mercado. Fontes de información.

Emprendemento e
iniciativa empresarial.

10 25

2 A empresa: función económico- social e tipos de empresas. A matriz DAFO. A cultura corporativa. A
responsabilidade social corporativa. O plan de marketing.

A empresa e o seu
contorno.

10 25

3 A forma xurídica da empresa: análise das diferentes formas xurídicas de empresa. Empresas de economía
social. Trámites de constitución dunha sociedad e trámites de posta en funcionamento. Vías de asesoramento
e xestión administrativa externas. Axudas e subvencións para a creación e posta en marcha dunha empresa.

Formas xurídicas de
empresa.

25 25

4 Conceptos básicos de contabilidade: activo, pasivo, ingresos, gastos e contas anuais. Técnicas básicas de
análise da información contable. Obrigas fiscais: tipos de impostos no calendario fiscal. Documentación básica
de carácter comercial e contable.

Xestión administrativa
e financeira.

18 25
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Emprendemento e iniciativa empresarial. 10

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Desenvolve o seu espírito emprendedor identificando as capacidades asociadas a el e definindo ideas emprendedoras caracterizadas pola innovación e a
creatividade. SI

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificouse o concepto de innovación e a súa relación co progreso da sociedade e o aumento no benestar dos individuos.

CA1.2 Analizouse o concepto de cultura emprendedora e a súa importancia como dinamizador do mercado laboral e fonte de benestar social.

CA1.3 Valorouse a importancia da iniciativa individual, a creatividade, a formación, a responsabilidade e a colaboración como requisitos indispensables para ter éxito na actividade
emprendedora.

CA1.4 Analizáronse as características das actividades emprendedoras no sector de laboratorio e control de calidade.

CA1.5 Valorouse o concepto de risco como elemento inevitable de toda actividade emprendedora.

CA1.6 Valoráronse ideas emprendedoras caracterizadas pola innovación, pola creatividade e pola súa factibilidade.

CA1.7 Decidiuse a partir das ideas emprendedoras unha determinada idea de negocio do ámbito do sector de laboratorio e control de calidade que ha servir de punto de partida para a
elaboración do proxecto empresarial.

CA1.8 Analizouse a estrutura dun proxecto empresarial e valorouse a súa importancia como paso previo á creación dunha pequena empresa.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Innovación e desenvolvemento económico. Principais características da innovación na actividade de laboratorio e control de calidade. (materiais, tecnoloxía, organización da produción, etc.).

 A cultura emprendedora na Unión Europea, en España e en Galicia.

 Factores clave das persoas emprendedoras: iniciativa, creatividade, formación, responsabilidade e colaboración.

 A actuación das persoas emprendedoras no sector de laboratorio e control de calidade.

 O risco como factor inherente á actividade emprendedora.

 Valoración do traballo por conta propia como fonte de realización persoal e social.

 Ideas emprendedoras: fontes de ideas, maduración e avaliación destas.

 Proxecto empresarial: importancia e utilidade, estrutura e aplicación no ámbito de laboratorio e control de calidade.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 A empresa e o seu contorno. 10

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Decide a oportunidade de creación dunha pequena empresa para o desenvolvemento da idea emprendedora, tras a análise da relación entre a empresa e o
contorno, do proceso produtivo, da organización dos recursos humanos e dos valores culturais e éticos. SI

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA2.1 Valorouse a importancia das pequenas e medianas empresas no tecido empresarial galego.

CA2.2 Analizouse o impacto ambiental da actividade empresarial e a necesidade de introducir criterios de sustentabilidade nos principios de actuación das empresas.

CA2.3 Identificáronse os principais compoñentes do contorno xeral que rodea a empresa e, en especial, nos aspectos tecnolóxico, económico, social, ambiental, demográfico e cultural.

CA2.4 Apreciouse a influencia na actividade empresarial das relacións coa clientela, con provedores, coas administracións públicas, coas entidades financeiras e coa competencia como
principais integrantes do contorno específico.

CA2.5 Determináronse os elementos do contorno xeral e específico dunha pequena ou mediana empresa de laboratorio e control de calidade en función da súa posible localización.

CA2.6 Analizouse o fenómeno da responsabilidade social das empresas e a súa importancia como un elemento da estratexia empresarial.

CA2.7 Valorouse a importancia do balance social dunha empresa relacionada con laboratorio e control de calidade e describíronse os principais custos sociais en que incorren estas
empresas, así como os beneficios sociais que producen.

CA2.8 Identificáronse, en empresas de laboratorio e control de calidade prácticas que incorporen valores éticos e sociais.

CA2.9 Definíronse os obxectivos empresariais incorporando valores éticos e sociais.

CA2.10 Analizáronse os conceptos de cultura empresarial, e de comunicación e imaxe corporativas, así como a súa relación cos obxectivos empresariais.

CA2.11 Describíronse as actividades e os procesos básicos que se realizan nunha empresa de laboratorio e control de calidade, e delimitáronse as relacións de coordinación e dependencia
dentro do sistema empresarial.

CA2.12 Elaborouse un plan de empresa que inclúa a idea de negocio, a localización, a organización do proceso produtivo e dos recursos necesarios, a responsabilidade social e o plan de
márketing.

4.2.e) Contidos

Contidos

 A empresa como sistema: concepto, funcións e clasificacións.

 Análise do contorno xeral dunha pequena ou mediana empresa de laboratorio e control de calidade: aspectos tecnolóxico, económico, social, ambiental, demográfico e cultural.

 Análise do contorno específico dunha pequena ou mediana empresa de laboratorio e control de calidade: clientes, provedores, administracións públicas, entidades financeiras e
competencia.
 Localización da empresa.

 A persoa empresaria. Requisitos para o exercicio da actividade empresarial.

 Responsabilidade social da empresa e compromiso co desenvolvemento sustentable.

 Cultura empresarial, e comunicación e imaxe corporativas.
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Contidos

 Actividades e procesos básicos na empresa. Organización dos recursos dispoñibles. Externalización de actividades da empresa.

 Descrición dos elementos e estratexias do plan de produción e do plan de márketing.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Formas xurídicas de empresa. 25

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Selecciona a forma xurídica tendo en conta as implicacións legais asociadas e o proceso para a súa constitución e posta en marcha. SI

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA3.1 Analizouse o concepto de persoa empresaria, así como os requisitos que cómpren para desenvolver a actividade empresarial.

CA3.2 Analizáronse as formas xurídicas da empresa e determinándose as vantaxes e as desvantaxes de cada unha en relación coa súa idea de negocio.

CA3.3 Valorouse a importancia das empresas de economía social no sector de laboratorio e control de calidade.

CA3.4 Especificouse o grao de responsabilidade legal das persoas propietarias da empresa en función da forma xurídica elixida.

CA3.5 Diferenciouse o tratamento fiscal establecido para cada forma xurídica de empresa.

CA3.6 Identificáronse os trámites esixidos pola lexislación para a constitución dunha pequena ou mediana empresa en función da súa forma xurídica.

CA3.7 Identificáronse as vías de asesoramento e xestión administrativa externas á hora de pór en marcha unha pequena ou mediana empresa.

CA3.8 Analizáronse as axudas e subvencións para a creación e posta en marcha de empresas de laboratorio e control de calidade tendo en conta a súa localización.

CA3.9 Incluíuse no plan de empresa información relativa á elección da forma xurídica, os trámites administrativos, as axudas e as subvencións.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Formas xurídicas das empresas.

 Responsabilidade legal do empresario.

 A fiscalidade da empresa como variable para a elección da forma xurídica.

 Proceso administrativo de constitución e posta en marcha dunha empresa.

 Vías de asesoramento para a elaboración dun proxecto empresarial e para a posta en marcha da empresa.

 Axudas e subvencións para a creación dunha empresa de laboratorio e control de calidade.

 Plan de empresa: elección da forma xurídica, trámites administrativos, e xestión de axudas e subvencións.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Xestión administrativa e financeira. 18

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Realiza actividades de xestión administrativa e financeira básica dunha pequena ou mediana empresa, identifica as principais obrigas contables e fiscais, e
formaliza a documentación. SI

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA4.1 Analizáronse os conceptos básicos de contabilidade, así como as técnicas de rexistro da información contable: activo, pasivo, patrimonio neto, ingresos, gastos e contas anuais.

CA4.2 Describíronse as técnicas básicas de análise da información contable, en especial no referente ao equilibrio da estrutura financeira e á solvencia, á liquidez e á rendibilidade da
empresa.

CA4.3 Definíronse as obrigas fiscais (declaración censual, IAE, liquidacións trimestrais, resumes anuais, etc.) dunha pequena e dunha mediana empresa relacionadas con laboratorio e
control de calidade, e diferenciáronse os tipos de impostos no calendario fiscal

CA4.4 Formalizouse con corrección, mediante procesos informáticos, a documentación básica de carácter comercial e contable (notas de pedido, albarás, facturas, recibos, cheques, obrigas
de pagamento e letras de cambio) para unha pequena e unha mediana empresa d

CA4.5 Elaborouse o plan financeiro e analizouse a viabilidade económica e financeira do proxecto empresarial.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Análise das necesidades de investimento e das fontes de financiamento dunha pequena e dunha mediana empresa no sector de laboratorio e control de calidade.

 Concepto e nocións básicas de contabilidade: activo, pasivo, patrimonio neto, ingresos, gastos e contas anuais.

 Análise da información contable: equilibrio da estrutura financeira e ratios financeiras de solvencia, liquidez e rendibilidade da empresa.

 Plan financeiro: estudo da viabilidade económica e financeira.

 Obrigas fiscais dunha pequena e dunha mediana empresa.

 Ciclo de xestión administrativa nunha empresa de laboratorio e control de calidade: documentos administrativos e documentos de pagamento.

 Coidado na elaboración da documentación administrativo-financeira.
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Mínimos esixibles para alcanzar a avaliación positiva.

Para superar este módulo cada alumno deberá:

Identificar o concepto de innovación e a súa relación co progreso da sociedade e o aumento no benestar dos individuos.

Analizar o concepto de cultura emprendedora e a súa importancia como dinamizador do mercado laboral e fonte de benestar social.

Valorar a importancia da iniciativa individual, a creatividade, a formación, a responsabilidade e a colaboración como requisitos indispensables para

ter éxito na actividade emprendedora.

Analizar as características das actividades emprendedoras no sector da química.

Valorar o concepto de risco como elemento inevitable de toda actividade emprendedora.

Valorar ideas emprendedoras caracterizadas pola innovación, pola creatividade e pola súa factibilidade.

Decidir a partir das ideas emprendedoras unha determinada idea de negocio do ámbito da química que servirá de punto de partida para a

elaboración do proxecto empresarial.

Analizar a estructura dun proxecto empresarial e valorar a súa importancia como paso previo á creación dunha pequena empresa.

Valorar a importancia das pequenas e medianas empresas no tecido empresarial galego.

Analizar o impacto ambiental da actividade empresarial e a necesidade de introducir criterios de sustentabilidade nos principios de actuación das

empresas.

Identificar os principais compoñentes do contorno xeral que rodea a empresa e, en especial, nos aspectos tecnolóxico, económico, social,

ambiental, demográfico e cultural.

Apreciar a influencia na actividade empresarial das relacións coa clientela, con provedores, coas administracións públicas, coas entidades

financeiras e coa competencia como principais integrantes do contorno específico.

Determinar os elementos do contorno xeral e específico dunha pequena ou mediana empresa de laboratorio e control de calidade en función da

súa posible localización.

Analizar o fenómeno da responsabilidade social das empresas e a súa importancia como un elemento da estratexia empresarial.

Valorar a importancia do balance social dunha empresa relacionada co laboratorio e control de calidade e describir os principais custos sociais en

que incorren estas empresas, así como os beneficios sociais que producen.

Identificar en empresas de laboratorio e control de calidade, prácticas que incorporen valores éticos e sociais.

Definir os obxectivos empresariais incorporando valores éticos e sociais.

Analizar os conceptos de cultura empresarial, e de comunicación e imaxe corporativa, así como a súa relación cos obxectivos empresariais.

Describir as actividades e os procesos básicos que se realizan nunha empresa de laboratorio e control de calidade e delimitar as relacións de

coordinación e dependencia dentro do sistema empresarial.

Elaborar un plan de empresa que inclúa a idea de negocio, a localización, a organización do proceso produtivo e dos recursos necesarios, a

responsabilidade social e o plan de márketing.

Analizar o concepto de persoa emprendedora, así como os requisitos para desenvolver a actividade empresarial.

Analizar as formas xurídicas da empresa e determináronse as vantaxes e as desvantaxes de cada unha en relación coa súa idea de negocio.

Valorar a importancia das empresas de economía social no sector da química.

Especificar o grao de responsabilidade legal das persoas propietarias da empresa en función da forma xurídica elixida.

Diferenciar o tratamento fiscal establecido para cada forma xurídica de empresa.

Identificar os trámites esixidos pola lexislación para a constitución dunha pequena ou mediana empresa en función da súa forma xurídica.

Identificar as vías de asesoramento  e xestión administrativa externas á hora de pór en marcha unha pequena ou mediana empresa.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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Analizar as axudas e subvencións para a creación e posta en marcha de empresas de laboratorio e control de calidade tendo en conta a súa

localización.

Incluír no plan de empresa información relativa á elección da forma xurídica, os trámites administrativos, as axudas e subvencións.

Analizar os conceptos básicos de contabilidade, así como as técnicas de rexistro da información contable: activo, pasivo, patrimonio neto, ingresos,

gastos e contas anuais.

Describir as técnicas básicas de análise da información contable, en especial no referente ao equilibrio da estrutura financeira e á solvencia, á

liquidez e á rendibilidade da empresa.

Definir as obrigas fiscais (declaración censual, IAE, liquidacións trimestrais, resumes anuais, etc.) dunha pequena e dunha mediana empresa

relacionadas coa química, e diferenciar os tipos de impostos no calendario fiscal (liquidacións trimestrais e liquidacións anuais).

Formalizar con corrección, mediante procesos informáticos, a documentación básica de carácter comercial e contable (notas de pedido, albarás,

facturas, recibos, cheques, obrigas de pagamento, e letras de cambio) para unha pequena e unha mediana empresa de laboratorio e control de

calidade, e describir os circuítos que percorre es documentación na empresa.

Elaborar o plan financeiro e analizar a viabilidade económica e financeira do proxecto empresarial.

Criterios de cualificación.

Este módulo se imparte no segundo curso do ciclo e consta de dúas avaliacións.

Con carácter xeral, realizaranse unha ou varias probas obxectivas escritas por avaliación. Estas probas constarán dunha parte teórica e/ou dunha

parte práctica. A primeira consistirá en responder a unha serie de preguntas curtas ou tema que debe desenvolverse, nas cales o alumno terá que

demostrar que domina os contidos expostos en cada unidade didáctica. Na parte práctica, será necesario resolver unha serie de supostos

relacionados coa materia obxecto de exame.

Ademais ao longo do curso, os alumnos deberán realizar e entregar un proxecto empresarial relacionado coa actividade de restauración.

En cada unha das avaliacións do módulo emitirase unha nota con cifras de 1 a 10 sen decimais - , utilizando os instrumentos e o sistema de

avaliación que se describe a continuación:

+ Probas obxectivas escritas: realizaranse probas escritas de unha ou varias unidades didácticas e que constarán dunha parte teórica e/ou dunha

parte práctica, tal como se describiu anteriormente.

Para calcular a nota media das diferentes probas escritas que se realicen dentro de unha mesma avaliación é imprescindible obter en cada unha

delas unha cualificación igual ou superior a 4 puntos. Este requisito tamén se esixirá para agregar, no seu caso, a nota que o alumno acade no

proxecto empresarial a que se refire o apartado seguinte.

+ Proxecto empresarial: os alumnos deberán realizar e presentar no prazo e data que se determinen o proxecto empresarial relacionado coa

actividade de restauración que se vaia realizando conforme se desenvolvan os contidos relacionados nos resultados de aprendizaxe.

A nota do proxecto empresarial representará o 30% da nota da segunda avaliación. A no presentación do mesmo nos prazos e datas que se

determinen implicará o suspenso da correspondente avaliación. A presentación dun proxecto plaxiado implicará do mesmo modo o suspenso da

correspondente avaliación.

     O resultado da nota de cada avaliación poderase redondear por exceso a unidade superior sempre que a súa parte decimal  sexa igual ou

superior a 0,70 e non concorra  unha ou varias das circunstancias seguintes ou análogas:

     - Tres ou mais faltas inxustificadas de asistencia ou puntualidade ata a data da avaliación correspondente, con independencia do cómputo das

mesmas a efectos da perda do dereito a avaliación continua.

     - Actos do alumno que perturben o desenvolvemento das clases, con independencia que tales actos podan ser obxecto dun expediente

disciplinario.

     - A non realización das actividades propostas polo profesor na clase.

     - A falta inxustificada de asistencia a actividades complementarias que se organicen polo departamento.
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     Será imprescindible superar cada avaliación para poder aprobar o módulo no seu conxunto. A nota da avaliación final será o resultado da media

aritmética das notas das avaliacións parciais determinadas conforme os sistema exposto.

     De non ter aprobadas todas as avaliacións, os alumnos deberán recuperar aquelas que estean suspensas.

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Proporcionarase ao alumnado un calendario de actividades de recuperación e unha lista de exercicios para facer entrega nunhas determinadas

datas, previa valoración das necesidades do alumnado.

Faranse probas escritas de recuperación despois de cada unha das avaliacións parciais, e probas escritas de recuperación finais. Estas probas de

recuperación non eximirán aos alumnos de realizar e presentar o proxecto empresarial descrito no apartado 5 desta programación (criterios de

cualificación) nas mesmas condicións e valoración expresadas no mesmo apartado.

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

Este alumnado deberá superar ao final do módulo unha proba escrita que abarcará toda a materia impartida durante o curso e que pode constar de

preguntas curtas ou tema que deba desenvolverse e exercicios prácticos, xunto coa realización e presentación dun plan de empresa que conteña

os diferentes apartados relativos aos contidos incluídos nos resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación do currículo do ciclo. A non

presentación deste plan de empresa na data que se determine implicará o suspenso desta proba de avaliación extraordinaria.

A nota da proba de avaliación extraordinaria calcularase como:

Proba escrita * 0,8 + Plan de empresa * 0,2

Para calcular a nota desta proba de avaliación extraordinaria é imprescindible obter na proba escrita una nota igual ou superior a 5 puntos.

A data na que se celebrará a proba extraordinaria será a acordada polo equipo educativo e o equipo directivo, sobre a base dos regulamentos de

organización e funcion

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

Salientar a importancia da propia avaliación deste documento para comprobar se realmente acada a súa finalidade. A tal fin, aplicaranse os

seguintes criterios:

Adecuación dos contidos recollidos para conseguir as aprendizaxes propostas.

Valoración mensual do seguimento da programación de se o realmente impartido coincide co programado, tomando as medidas oportunas se é o

caso.

Cumprimento da temporalización en concordancia cos contidos e os obxectivos do módulo.

Valoración dos alumnos de: obxectivos, contidos, temporalización, metodoloxía e avaliación do módulo.

A tal fin, na memoria de fin de curso abordarase, entre outros temas, a porcentaxe da programación impartida, a realización de modificacións na

mesma e as propostas  de mellora para o seguinte curso académico.
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8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Realizarase fundamentalmente a través dun pequeno cuestionario que permita identificar os propios coñecementos en relación cos que se deben

alcanzar no módulo.

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

Teranse en conta as necesidades de todos aqueles alumnos que presenten algún tipo de incapacidade, intentando que poidan aproveitar de xeito

adecuado as clases e realizar os procedementos e/ou probas correspondentes.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

O módulo de EIE permite atender aos obxectivos propostos pola LOE, mediante a construcción de grupos de traballo e a introducción de

educación en valores na aula, mediante a exemplificación con exercicios, dinámicas de aula, etc. Deste xeito trataremos os seguintes aspectos:

              - Educación moral e cívica:

Incidirase durante todo o curso académico, posto que se relaciona directamente co desenvolvemento das actividades e a convivencia na aula. Se

fomentará con traballos de equipo: como execución de reunións, debates e tamén coa realización das actividades diarias, xa que propician o

espírito cívico, a convivencia e o respecto ás opinións alleas.

               -Educación  para o coidado do medioambiente e consumo responsable de medios:

             O  obxectivo  é fomentar nos alumnos o sentido crítico e a análise razoada e obxectiva ante situacións cotiáns, que poden implicar

negativas repercusións para o coidado do medioambiente, así como facer compromisos persoais con aportacións persoais de mellora ao coidado

do medioambiente. Para isto se propoñen accións como:

Empregar   material de reciclaxe na aula.

Uso  de tics (correo electrónico) para entregar os traballos, así evitar o emprego de papel.

                - Educación para a igualdade de oportunidades de ámbolos dous sexos.

Para fomentala búscase contrarrestar o sexismo aínda imperante na sociedade actual. Para abordar estas cuestións aplicamos:

A análise de casos prácticos e simulación de casos  de discriminación sexual acontecidos no mundo laboral.

A redacción de exercicios nos que o home e a muller aparecen desenvolvendo os mesmos roles, sexan altos cargos, tipos de profesións, etc.

Adoptar normas de conduta na aula de igualdade e respeto entre alumnas e alumnos.

                  -  Educación para o coidado da saúde.

Os  contidos sobre Responsabilidade social  permiten abordar este valor nos nosos días. O obxectivo é comprender  as vantaxes que poden

derivar do tratamento responsable do medio ambiente e do compromiso de todos. Polo que os recursos serán:

Videos  de empresas que conteñan  a súa aportación ao medio ambiente.

Aproveitamento  do  tempo libre con fins educativos.

Imos inculcar que o alumnado realice actividades cotiás fora da aula que lle permitan mellorar os seus coñecementos  dun xeito lúdico e sen a

carga de ser unha tarefa de aula.  Para isto se lle propoñerá e motivará a facer actividades como:

                      Consultas en Internet e nos periódicos  sobre empresas do sector que aporten ideas e ensinanzas.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Algunhas das actividades relativas á busca de datos, recollida de impresos ou documentos oficiais, información sobre que requisitos

administrativos se terían que efectuar ante organismos reais fóra da aula. (Cámara de Comercio, SEPE...).
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   En todo caso, estes traballos e as actividades expostas a continuación serán  complementarias e extraescolares  xa que algunha se fará en

horas fóra do período lectivo.

Visita  á cámara de comercio da cidade: viveiro de empresas.

Charla dun emprendedor da zona e da organización Bic Galicia.
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