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1. Reconèixer les competències personals i socials requerides pel mercat de treball per a 

diferents professions i assolir habilitats i actituds relacionades amb l’emprenedoria.  

2. Utilitzar diferents tipus de fonts, incloses les TIC, per obtenir informaci ó sobre les 

característiques del mercat de treball actual, tant de l’entorn proper, com d’un context 

europeu i internacional.  

3. Elaborar el propi itinerari formatiu i professional que respongui a les competències, 

interessos i actituds personals.  

4. Distingir els drets i obligacions que es deriven de les relacions laborals, tant en els 

contractes de treball com en els documents de negociació col·lectiva.  

5. Descriure les bases del sistema de la Seguretat Social, així com les obligacions de 

treballadors i empresaris en aquest sistema.  

6. Identificar les situacions de riscos laborals més habituals en els sectors d’activitat 

econòmica.  

7. Valorar la cultura del treball i les capacitats emprenedores.  

8. Conèixer les característiques principals de l’estruc tura productiva d’una empresa i del 

mercat català, espanyol, europeu i internacional per valorar els efectes de l’activitat productiva 

sobre l’entorn social i sobre el medi ambient.  

 9. Identificar les parts que integren un projecte d’empresa.  

10. Confecc ionar un projecte d’empresa, identificar el producte, els consumidors, la 

competència i fixar una estratègia de màrqueting, manifestant una actitud creativa i autònoma 

per gestionar la pròpia feina.  

11. Descriure els productes financers més habituals per a l’estalvi i per a la inversió que 

permeti confeccionar un pressupost personal.  

12. Identificar les fonts de finançament externes i internes de les empreses.  

13. Comprendre la necessitat de la planificació financera de les empreses amb relació a 

l’activitat sectorial i l’economia nacional.  

14. Aplicar tècniques de comunicació verbal i no verbal durant l’exposició pública dels resultats 

d’una recerca individual o col·lectiva, amb el suport dels mitjans audiovisuals i de les TIC.   

 

 
 


