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Introducció

“Empresa i iniciativa emprenedora” és un mòdul transversal que orienta l’alumne
i l’ajuda a incorporar-se a la vida laboral activa fonamentalment per mitjà del
desenvolupament del seu esperit emprenedor, la seva iniciativa i creativitat. El
coneixement del món empresarial i l’entorn econòmic possibilitarà a l’alumne el
desenvolupament de la seva creativitat i iniciativa dins de l’empresa, així com la
creació del seu propi lloc de treball per mitjà de l’activitat emprenedora.
L’estudi d’aquest mòdul ajudarà l’alumne a desenvolupar la seva iniciativa emprenedora amb la realització d’un projecte empresarial adaptat al perfil professional
de cada cicle, i també l’ajudarà i l’orientarà en l’assumpció de responsabilitats i
funcions en el seu treball per compte d’altri.
Per aconseguir aquest objectiu s’estudiaran conceptes empresarials com són les
funcions i estructures organitzatives de l’empresa, el pla d’empresa, la forma
jurídica adient per a cada tipus d’empresa i els tràmits per crear i posar en
marxa una petita empresa, i conceptes econòmics i financers bàsics, com els
impostos principals que afecten la petita empresa, els documents administratius
i la introducció a la comptabilitat financera i de gestió.
El mòdul d”’Empresa i iniciativa emprenedora” és un mòdul transversal que
s’estudia en tots els cicles professionals.
Aquest material ha estat dissenyat expressament per estudiar la matèria d”’Empresa i iniciativa emprenedora” a distància i facilitar-vos l’assoliment dels resultats
d’aprenentatge. D’altra banda, combina continguts, imatges, esquemes, exemples... que afavoreixen la comprensió de la matèria.
En la unitat “Introducció al món de l’empresa” estudiareu el concepte actual
d’empresa i d’empresari, i també la relació de l’empresa amb el seu entorn.
En la unitat “Creació d’una empresa” estudiareu com es prepara i es presenta un
projecte empresarial per crear posteriorment una empresa, i també les diferents
formes jurídiques d’una empresa i els tràmits necessaris per crear-ne una.
En la unitat “Gestió empresarial i fiscalitat” es fa una petita introducció a la
comptabilitat financera i a l’anàlisi economicofinancera. Hi estudiareu també
els principals documents que s’utilitzen en l’àmbit empresarial i les obligacions
fiscals de les empreses.
Les activitats d’aprenentatge us serviran per comprovar si heu entès els continguts
treballats en el nucli formatiu i si teniu dubtes o si encara l’heu de treballar una
mica més en algun dels seus aspectes. És recomanable que feu una primera
lectura de cada nucli formatiu, i després una segona lectura amb més deteniment i
profunditat. Aleshores, ja estareu en condicions de fer les activitats i els exercicis
d’autoavaluació que us proposi el professor.
D’altra banda, podeu ampliar tota aquesta informació amb els documents web,
els recursos i la bibliografia. És interessant que, a més de treballar el contingut
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del material paper i web, feu una ullada a la informació complementària que hi
teniu (articles, lectures, textos legals, esquemes...) per tal de tenir una visió més
completa de tots els continguts. També és molt interes-sant i pot resultar molt útil
consultar el glossari.

CFGS - Cicle formatiu grau superior
CFGM - Cicle formatiu grau mitjà

7

Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquest mòdul l’alumne/a:
1. Reconèixer les capacitats associades a la iniciativa emprenedora, analitzant
els requisits derivats dels llocs de treball i de les activitats empresarials.
2. Definir l’oportunitat de creació d’una microempresa, valorant l’impacte
sobre l’entorn d’actuació i incorporant valors ètics.
3. Dur a terme activitats per a l’elaboració d’un pla d’empresa, identificant els
ajuts de creació d’empreses i els canals de suport als emprenedors per part
de l’Administració pública.
4. Dur a terme activitats per construir i posar en marxa una petita empresa
del sector, seleccionant la forma jurídica i identificant les obligacions legals
associades.
5. Dur a terme activitats de gestió administrativa i financera d’una petita
empresa del sector, identificant les principals obligacions comptables i
fiscals i coneixent la documentació.
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Continguts

Introducció al món de l’empresa
Unitat 1
Introducció al món de l’empresa
1. Iniciativa emprenedora
2. L’empresa i el seu entorn
Creació d’una empresa
Unitat 2
Creació d’una empresa
1. Pla d’empresa
2. Creació i posada en funcionament de l’empresa
Gestió empresarial i fiscalitat
Unitat 3
Gestió empresarial i fiscalitat
1. Gestió empresarial
2. Fiscalitat i documentació bàsica
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