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FOMENT I  PROMOCIÓ DEL TREBALL 
AUTÒNOM   
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DADES GENERALS DE L'ESPECIALITAT 

1. Família Professional: FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

 Àrea Professional: Orientació laboral 

2. Denominació: FOMENT I PROMOCIÓ DEL TREBALL AUTÒNOM 

3. Codi: FCOO04 

4. Nivell de qualificació: El mateix que el curs ocupacional a què va vinculat 

5. Objectiu general: Fomentar i potenciar actituds i valors emprenedors i 

facilitar l'adquisició de coneixements bàsics i estratègies favorables a 

l'emprenedoria 

6. Prescripció dels formadors: 

6.1. Titulació requerida: 

 Titulació universitària o en el seu defecte capacitació professional equivalent 

en l'ocupació  relacionada amb el mòdul. 

6.2. Experiència professional requerida: 

La requerida per impartir el curs de caràcter ocupacional a què s'associï 

aquesta formació complementària. 

6.3. Competència docent 

 Serà necessari tenir experiència metodològica o experiència docent. 

7. Criteris d'accés de l'alumnat: 

7.1. Nivell acadèmic o de coneixements generals: 

 Els mateixos que el curs ocupacional a què va vinculat 

8. Nombre de participants: 

 Màxim 25 participants per a cursos presencials. 

9. Relació seqüencial de mòduls formatius: 

o El esperit emprenedor 

o La idea de negoci 

o Pla de negoci 
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o Tràmits per a l'establiment d'un negoci  

o Introducció a la Responsabilitat Social Empresarial 

 

10. Durada: (s'especificaran les hores en relació amb la modalitat d'impartició) 

Hores totals: 30 hores 

Presencial …………30 

11. Requisits mínims d'espais, instal·lacions i equipament 

11.1. Espai formatiu: 

o Los espais hauran de tenir un mínim de 2m² per alumne. 

o Cada espai estarà equipat amb mobiliari docent adequat al nombre 

d'alumnes, així com d’equips de treball suficients  per al  

desenvolupament del curs. 

Les instal·lacions i equipaments hauran de complir amb la normativa industrial i 

higiènic sanitària corresponent i respondran a mesures d'accessibilitat universal 

i seguretat dels participants. 

En el cas que la formació es dirigeixi a persones amb discapacitat es 

realitzaran les adaptacions i els ajustaments raonables per assegurar la seva 

participació en condicions d'igualtat. 

11.2. Equipament: 

o Ordinadors equipats amb programari bàsic i accés a internet. 

o El mateix que el curs ocupacional a què va vinculat 
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MÒDULS FORMATIUS 

Mòdul núm. 1 

Denominació: L'esperit emprenedor 

Objectiu: Fomentar l'esperit emprenedor i les actituds necessàries per 

desenvolupar un projecte empresarial 

Durada: 5 hores 

Continguts teòric- pràctics: 

- Idea de cultura emprenedora: nocions i aspectes bàsics 

- El perfil psicosocial de la persona emprenedora : 

o Trets de personalitat (iniciativa, assumpció de riscos, decisió i confiança) 

o Capacitats i aptituds personals ( habilitats organitzatives i de 

coordinació, adaptació als canvis, lideratge, aptituds negociadores, 

competitivitat, capacitat de treball, organització i planificació) 

Mòdul núm. 2 

Denominació: La idea de negoci 

Objectiu: Identificar oportunitats de negoci, utilitzant els recursos al nostre 

abast 

Durada: 6 hores 

Continguts teòric - pràctics: 

- La idea de negoci: formació, experiència, aficions personals, entorn familiar, 

oportunitats de negoci, necessitats de mercat, importació d'idees d'altres llocs 

o Els nous jaciments d'ocupació. Futures ocupacions 

o Organismes i institucions d'informació i assessorament per a la definició 

d'idea de negoci. 

- Fonts d'idees 

Mòdul núm. 3 

Denominació: Pla de negoci 
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Objectiu: Conèixer el procés lògic associat a la fase de disseny i posada en 

marxa d'un projecte empresarial. 

Durada: 10 hores 

Continguts teòric - pràctics: 

- Procés per a la creació d'un pla de negoci. 

o Definició de la idea: què oferiré, a qui, com, on i quan... 

o Quins recursos materials i humans em fan falta? 

o Puc aconseguir-ho?. Quines alternatives tinc? 

o Planificar bé les meves actuacions i posar-me objectius assequibles. 

Necessito realitzar estimacions escrites sobre les meves actuacions 

futures. 

o Quin és el procediment administratiu per crear la meva empresa?. Tipus 

d'empreses. 

o Quins passos faré per engegar la meva empresa? 

- Resolució de conflictes i negociació 

o Negociació, Capacitat per defensar les pròpies idees, Capacitat de 

diàleg i comunicació. 

Mòdul núm. 4 

Denominació: Tràmits per a l'establiment d'un negoci 

Objectiu: Conèixer els tramitis a seguir a l'hora d'iniciar un pla de negoci 

Durada: 5 hores 

Continguts teòric - pràctics: 

- Formes jurídiques: tipus (autònom/a, societats mercantils, societats no 

mercantils, entitats sense ànim de lucre), criteris per a la seva elecció (núm. de 

socis, aportació econòmica, responsabilitat, règim fiscal, despeses de 

constitució); franquícia.  

- El treball  autònom: avantatges i inconvenients. 
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- Posada en marxa del treball autònom: tràmits de constitució i posada en 

marxa; organismes als quals adreçar-se  (Hisenda, MTIN, Aytos., finestreta 

única empresarial; entitats que informen i assessoren sobre els tràmits). 

- Normativa legal que el regula a nivell estatal i autonòmic 

Mòdul núm. 5 

Denominació: Introducció a la Responsabilitat Social Empresarial 

Objectiu: Fomentar els valors de la responsabilitat econòmica, laboral, social i 

ambiental en la activitat empresarial. 

Durada: 4 hores 

Continguts teòric - pràctics: 

- Generalitats sobre la Responsabilitat Social Empresarial. 

- Què és i que no és la Responsabilitat Social Empresarial 


