1. Les cooperatives
escolars en relació a
les etapes educatives
INICIACIÓ A L’ACTIVITAT EMPRENEDORA I
EMPRESARIAL
(PRIMER CICLE)
•
•
•
•

Assignatura específica en 1er, 2on i 3er d’ESO.
2 hores a la setmana.
S’ofereix obligatòriament en 3er d’ESO.
Els centres poden oferir-la d’optativa en 1er i 2on.

(4t ESO)
• Assignatura troncal en l’opció d’ensenyances
aplicades
• 3 hores a la setmana
• Optativa d’oferta obligatòria.
Blocs de continguts (1er i 2on cicle):

Les cooperatives escolars poden crear-se en qualsevol
nivell educatiu, però segons el nivell s’engranarà de
diferent manera en el plans educatius.
En Primària es pot també crear una cooperativa escolar
com a projecte interdisciplinar, compartit entre diferents
assignatures, o bé utilitzant hores de tutoria o patis, ja
que no hi ha cap assignatura que tinga entre els seus
objectius la promoció de l’esperit emprenedor..
En canvi, les noves assignatures d’ESO i batxillerat de
l’àmbit de l’economia i l’administració d’empreses, com
són “Iniciació a l’activitat emprenedora i empresarial”
i “Fonaments d’Administració i Gestió”, creen un marc
adequat per posar en marxa projectes de cooperatives
escolars.
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1. Autonomía personal, iniciativa emprenedora i
innovació.
2. Projecte d’empresa.
3. Pla econòmic – financer.

Selecció de continguts relacionats amb
cooperativisme i economia social:

Selecció de criteris d’avaluació relacionats amb
cooperativisme i economia social →

Bloc de continguts 2: Projecte d’empresa.

BL2.1. Crear un projecte d’empresa en l’aula descrivint
les característiques internes i la seua relació amb
l’entorn així com la seua funció social, identificant els
elements que constitueixen la seua xarxa logística
com a proveïdors, clients, sistemes de producció i
comercialització i xarxes de magatzematge entre altres.

La idea de projecte d’empresa. Creativitat i innovació.
Avaluació de la idea. L’entorn i la funció social de
l’empresa. Emprenedoria social.
Elements i estructura de l’empresa.
El pla d’empresa. Estructura.
Tipus d’empresa segons la seua forma jurídica.
L’elecció de la forma jurídica. Principals variables per a
determinar la seua elecció.

BL2.2. Descriure les diferents formes jurídiques de
les empreses, relacionant en cadascuna d’elles les
responsabilitats legals així com les exigències de capital
triant la més adequada.

Ajudes i suport a la creació d’empreses.

BL2.3. Relacionar els diferents tràmits de posada
en marxa d’una empresa classificant-los segons
l’administració on es realitzen i recopilar les diferents
ajudes a la creació d’empreses valent-se de mitjans
telemàtics..

Les activitats en l’empresa. La funció de producció. La
funció comercial i de màrqueting.

BL2.4. Descriure activitats de producció i comercialització
pròpies del projecte d’empresa creat.

Informació en l’empresa. La informació comptable.
La informació de recursos humans. Els documents
comercials de cobrament i pagament. L’arxiu.

BL2.5. Organitzar la informació de les diferents àrees del
projecte d’empresa aplicant els mètodes corresponents a
la tramitació documental empresarial.

Tràmits de posada en marxa d’una empresa.

BL2.6. Participar en equips de treball per a aconseguir
metes comuns assumint diversos rols amb eficàcia
i responsabilitat, recolzar a companys i companyes
demostrant empatia i reconeixent les seues aportacions
i utilitzar el diàleg igualitari per a resoldre conflictes i
discrepàncies.

17

FONAMENTS D’ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ
(2n BATXILLERAT)
• Específica i optativa.
• 4 hores a la setmana.
Blocs de continguts:
Bloc 1: Innovació empresarial. La idea de negoci. El
pla d’empresa.
Bloc 2: Estudi del negoci.
Bloc 3: Forma jurídica de l’empresa, documentació
i trámits per a la seua posada en marxa.
Bloc 4: El pla d’aprovisionament.

Selecció de continguts relacionats amb
cooperativisme i economia social:
BLOC 3
Elecció de la forma jurídica: Elements constitutius de la
forma jurídica: responsabilitat, caràcter dels socis, inversió,
etc.
La posada en marxa d’un negoci: Les Administracions
Públiques i els seus nivells. Organismes competents de
l’Administració.
La constitució de l’empresa: Certificació negativa del
nom. Obertura de compte corrent. Elaboració d’estatuts
societaris i escriptura pública de constitució. Sol•licitud
de CIF. Impostos.

Bloc 5: Gestió comercial i de màrqueting en
l’empresa.
Bloc 6: Organització interna de l’empresa i gestió
dels recursos humans.
Bloc 7: Gestió de la comptabilitat en l’empresa.
Bloc 8: Gestió de les necesitats d’inversió i
finançament. Viabilitat de l’empresa.
Bloc 9: Exposició i defensa pública de la idea de
negoci. Selecció de continguts relacionats amb
cooperativisme i economia social:
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BLOC 6
L’organització interna de l’empresa i la RSC:
Competències professionals. Funcions. Objectius
empresarials. Pla de RSC.
La gestió de RRHH: Anàlisi dels llocs de treball. Fonts de
reclutament: especial atenció a les XXSS professionals. El
procés de selecció de personal.
El contracte de treball: elements constitutius de la relació
laboral. Subvencions i incentius a la contractació. La
nòmina.

Selecció de criteris d’avaluació relacionats amb
cooperativisme i economia social
BLOC 3
BL 3.1. Analitzar les diferents formes jurídiques
empresarials del Dret espanyol per a emprar d’una
forma adequada una d’elles en la constitució de
l’empresa.
BL 3.2. Investigar els tràmits legals necessaris per
a crear una empresa i identificar els organismes de
l’Administració que els avalen, mitjançant l’emulació
del procés de constitució.
BL 3.3. Elaborar la documentació necessària per a
l’engegada d’una empresa i presentar-la diferenciant
els organismes de l’Administració receptors.

BLOC 6:
BL 6.1. Analitzar l’organització interna de l’empresa, així
com l’equip desenvolupador de la idea, descriure les
capacitats de cadascun dels seus membres i establir
els objectius empresarials sobre la base de criteris
ètics i al pla de RSC de l’empresa.
BL 6.2. Establir criteris de valoració en un procés de
selecció de personal analitzant les necessitats de
contractació de l’empresa i treballant a l’entorn de les
XXSS professionals.
BL 6.3. Redactar contractes de treball ajustats als
nous incentius a la contractació i organitzar la
documentació generada en el procés de selecció de
personal mitjançant sistemes d’arxiu en núvol.
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