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Formació + Orientació = Èxit;En aquest manual
aprendràs els principis bàsics del Dret del Treball i la
prevenció de riscos laborals, amb les últimes i
importants novetats que han entrat en vigor en matèria
laboral.;Inclou nombrosos casos pràctics al llarg de les
unitats, així com una bateria final de qüestions que
t’ajudaran a reforçar el que s’ha estudiat. També
podràs conèixer, a través de situacions reals, els
esdeveniments més rellevants que han tingut lloc en
l’entorn laboral i, juntament amb una Videoteca
proposada, viatjaràs a escenaris autèntics perquè puguis
apreciar, valorar i conèixer el món professional.;Aquesta
nova edició totalment actualitzada recull, entre altres
modificacions, les que afecten les condicions d’accés
als diferents ensenyaments introduïdes per la Llei
orgànica 3/2020, de 29 de desembre, d’Educació
(LOMLOE) que s’implantaran en el curs
2021/2022.;José Carlos González Acedo és llicenciat en
Administració i Direcció d’Empreses i profesor
d’Ensenyament Secundari en l’especialitat de FOL.
Rosario Pérez Aroca és llicenciada en Psicologia i
professora d’Ensenyament Secundari en l’especialitat
de FOL. A més, tots dos són autors dels continguts del
mòdul professional de FOL desenvolupat per a
l’educació a distància de diversos Cicles Formatius per
a la Conselleria d’Educació de la Junta d’Andalusia i el
Ministeri d’Educació i Formació
Professional.;RECURSOS PER AL PROFESSORAT*;-Page 1/3
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Programació didàctica;-- Solucionari;-- Presentació
d’aula;-- Mapes conceptuals;-- Glossari;-- Dossier amb
documentació extra;-- Simuladors de nòmina i de càlcul
d’indemnització per finalització de contracte temporal i
acomiadament;-- Examina;-- LlDP (Llibre Digital
Projectable);* Aquests recursos són exclusius per al
professorat que confirmi amb el nostre Departament de
Promoció l’adopció d’aquest títol com a llibre de text a
l’aula.
No se ha introducido texto.

La relació laboral El contracte de treball
L’organització del treball La nòmina Modificació,
suspensió i extinció del contracte La representació
dels treballadors La Seguretat Social Seguretat i
salut en el treball Els riscos laborals Mesures de
prevenció i de protecció La gestió de la prevenció El
Pla de prevenció i el Pla d’autoprotecció Primers
auxilis Treball en equip Conflicte i negociació
Itineraris professionals El projecte i la carrera
professionals El procés de cerca de feina
Complements formatius de formació i orientació laboral
(FOL)Formació i orientació laboral. Fonaments
Ed.2021Editorial Paraninfo

A partir de la perspectiva de l’economia i la
innovació, s’ha ressaltat molt, des del punt de vista
teòric, la importància econòmica de l’emprenedor.
D’aquesta manera, l’emprenedor contribuiria al
creixement econòmic a través de la introducció de
canvis i innovacions i mitjançant la generació i
estímul de la competència. L’emprenedoria
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constitueix actualment un dels mecanismes
fonamentals per a la creació d’ocupació, innovació,
riquesa i desenvolupament econòmic i social de les
nacions.
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