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OBXECTIVOS  

   O desenvolvemento desta materia debe contribuir a lograr a adquisición das 
seguintes capacidades: 

 1. Comprender o concepto de proxecto emprendedor  e da persoa 
emprendedora e valorar o seu papel como axente xerador de riqueza e motor 
económico. 

2.  Valorar  a  importancia  do  asociacionismo  como fonte  de  dinamización  
social,  e  como  un  medio  de sumar esforzos e compartir ideais. 

3. Coñecer os trazos básicos das actitudes, calidades persoais e as capacidades 
que constitúen a base do espírito emprendedor. 

4.  Identificar  as  propias  capacidades  e  intereses para a toma de decisións 
sobre estratexias persoais de formación e inserción laboral. 

5. Coñecer estratexias de xeración e maduración de ideas emprendedoras. 

6. Definir os aspectos xerais e os elementos necesarios para levar a cabo un 
proxecto emprendedor, tendo sempre respecto polo medio. 

7. Realizar actividades que contribúan a mellorar as capacidades de traballo en 
equipo, negociación, resolución de conflitos e planificación. 

8. Desenvolver no alumnado a iniciativa persoal, a autoestima, a creatividade. 

9. Buscar, seleccionar e interpretar información, utiizala de forma crítica e 
responsable de acordo co fin perseguido e comunicala de forma organizada e 

intelixible aos demais. 

10. Empregar as novas tecnoloxías da información e a comunicación como 
ferramentas de traballo eficaces na vida cotiá. 

 

CONTIDOS  

• O  emprendedor  e  a  xeración  de  ideas emprendedoras. 

•   A  importancia  da  motivación  por  emprender:  importancia económica e social do 

 emprendedor. 
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• As habilidades do emprendedor. Calidades persoais. Habilidades sociais. 
Habilidades de dirección. 

• Fontes de ideas. Como atopar ideas.  

•  Xeración e maduración das ideas para un proxecto emprendedor. A 
valoración da idea xerada.  

•  A  necesidade e a conveniencia de planificar. Importancia e utilidade dos 
plans.  

• Elaboración do plan emprendedor.  

•  A concreción da idea.  

•  A presentación das persoas promotoras do proxecto  

•  O Contorno Económico-social no que desenvolvemos o proxecto  

•  A forma xurídica elixida.  

•  Características do proxecto.  

•  A quen vai dirixido.  

•  A difusión do proxecto.  

•  Como se vai desenvolver.  

•  Os recursos humanos necesarios.  

•  O financiamento necesario.  

•  A previsión dos resultados.  

• A posta en marcha: a execución do proxecto.  

•  A memoria do proxecto.  

•  Conclusión do proxecto emprendedor: control do proxecto, avaliación e 
propostas de mellora. 

 

 
 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN  
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Cada alumno será avaliado polo seu traballo diario, tanto individual como en grupo, 
valorándose tanto os coñecementos coma as capacidades, destrezas, habilidades e 
actitudes adquiridos polos alumnos.  

Rúbrica de avaliación : 

 
                 INDICADORES NUNCA POUCO REGULARMENT

E 
SEMPRE 

1 Asiste con regularidade ás clases      
2 Atende ás explcacións       
3 Traballa na clase ( Exercicios, toma apuntes …)     
4 Participa activamente na clase      
5 Entrega os traballos puntualmente     
6 Entrega  traballos de calidade      
7 Está motivado coa materia       
8 Ten boa relación cos compañeir@s      
9 Integrase ben para o traballo en equipo      
10 É solidario nos traballos de grupo      
11 Ten iniciativas e aportacións propias ante os 

problemas que se prantexan   
    

12 Valora e respeta as aportacións d@s compañeir@s      
13 É crítico ante a información que recibe na clase ou 

busca para os traballos  
    

14 Autoevalua razoadamente as aportacións que fai ( 
Autocrítica )  

    

15 Mostra satisfación co traballo ben feito      
16 Manten unha actidude proactiva nas actividades 

escolares  
    

As/os alumnos/as que non superen a avaliación poderán presentarse a unha proba 
extraordinaria que srá valorada de 0 a 10  

 Mínimos esixibles para probas extraordinarias.  

1. Recoñecer a importancia do espírito emprendedor e valorar a súa achega á 
comunidade como xeradora de riqueza. 

2. . Describir as características básicas do emprendedor, diferenciando as calidades 
persoais, as habilidades sociais e as habilidades directivas. 

3. Descubrir e identificar as capacidades e potencialidades propias e as características do 
contorno socio- laboral, para establecer obxectivos persoais e profesionais de futuro. 

4. Precisar diversos procedementos para a xeración de ideas emprendedoras, así como 
distintos métodos para seleccionalas e facelas madurar. 

5. Identificar a importancia da planificación dos proxectos emprendedores, coñecer os 
elementos fundamentais que a integran e desenvolver proxectos e iniciativas persoais e 
profesionais. 

6. Coñecer os trazos básicos das principais formas xurídicas de empresa e valorar 
especialmente os tipos de empresas de economía social 
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7. Describir os principais trámites de constitución e cubrir algúns dos documentos 
relacionados, facendo especial fincapé nos dereitos e obrigas laborais e fiscais. 

8. Valorar a importancia dos procesos de avaliación e das reflexións finais tras a execución 
dos proxectos. 


