INICIACIÓ A L’ACTIVITAT ECONÒMICA I EMPRESARIAL
(4t ESO- IAE)
TASQUES DE RECUPERACIÓ PER A SETEMBRE
(A entregar fet a ordinador el dia de l’examen de setembre)
1. Argumenta per què és important saber delegar. Escriu algun exemple en el qual hagis
delegat alguna tasca i un altre en el qual algú altre (pares, professors, amics, etc.) hagi
delegat alguna tasca en tu.
2. Amb quina qualitat de direcció està més relacionada la frase «donar exemple». Raona
la resposta.
3. Explica què creus que significa el dret dels treballadors a no ser discriminades per cap
raó. Pots posar un exemple.
4. Per quina raó creus que la negociació col·lectiva és un dret bàsic en l'àmbit del treball?
5. Imagina que vols treballar com a monitor de menjador en una escola de primària. Fes
una llista de requisits que creus que has de tenir per accedir al càrrec.
7. Quines iniciatives emprenedores es poden plantejar al propietari d’una cafeteria que té
el local a prop d’un institut?
8. Investiga per Internet l’activitat econòmica del teu entorn. Per fer-ho, fes servir les
recerques següents:
a) Productes amb denominació d’origen del teu poble
b) Rànquing de les empreses més importants del teu poble
c) Ofertes de feina del teu poble
d) Producció industrial al teu poble
Redacta un petit informe amb els resultats de les recerques anteriors.
Escull l’activitat que més t’interessi i enumera quines habilitats i coneixements necessites
per poder treballar-hi.
9. Amb relació a la prestació per atur, quines condicions ha de complir el treballador per
ser-ne beneficiari?
10. Quina és la relació entre el pla d’inversió i el pla de finançament en el projecte
d’empresa?
11. Per què creus que es va crear la Seguretat Social? Quina és la raó de l’existència de
la seva acció protectora?
12. Explica la importància del factor diferencial. Ha d’existir sempre en una empresa?
13. Considera el cas d’una conductora d’autobusos urbans. A quins riscos creus que
s’exposa en el seu lloc de treball? Quina maniobra d’actuació faries en cas d’accident?
14. Explica què vol dir que una persona treballi per compte d’altri o per compte propi en
relació amb la seva cotització a la Seguretat Social. Posa un exemple de cada situación.

