“ACTÚA”
Programas Eduemprende. Curso 2021/2022.
Esta acción establécese dentro dun ámbito de colaboración entre a Consellería de
Cultura, Educación e Universidade e o Instituto Galego de Promoción Económica
(IGAPE) en resposta á importancia da cultura emprendedora no desenvolvemento
persoal e profesional da xente nova para a mellora da competitividade e da
empregabilidade, así como para a sensibilización da comunidade educativa cara a
favorecer a introdución do espírito emprendedor no noso sistema educativo.
OBXECTIVOS
O obxectivo deste programa é achegar a realidade emprendedora ao alumnado dos
centros educativos coa presenza activa de persoal técnico do IGAPE e dunha persoa
emprendedora que dea a coñecer ao alumnado a súa experiencia persoal, como
ferramenta que lle permita afianzar o espírito emprendedor e a iniciativa empresarial
a partir de aptitudes como a creatividade, a iniciativa, o traballo en equipo, a confianza
nun mesmo e o sentido crítico. Tamén se pretende poñer en valor o traballo
desenvolvido polo profesorado e o alumnado na aula.
DESTINATARIOS
Alumnado de centros sostidos con fondos públicos de Galicia, dependentes da
Consellería de Cultura, Educación e Universidade, de:

 Segundo curso de ciclos formativos de grao medio e superior das ensinanzas de
formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño.

 Bacharelato que estean a cursar a materia de "Economía".
ACTIVIDADES
As actividades propostas neste programa teñen dúas xornadas, distribuídas do
seguinte xeito:
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 1ª xornada: na que o profesorado do propio centro realiza unha sesión na aula
co alumnado para presentar e reflexionar sobre o autoemprego como saída
profesional.

 2ª xornada (duración aprox. 90 minutos): na que participa persoal técnico do
IGAPE que presentará e coordinará a actividade, contestando ás cuestións,
dúbidas e inquedanzas que o alumnado asistente formule sobre “a actividade
emprendedora como unha alternativa laboral para o alumnado”.
Nesta parte, tamén se poderá contar coa presenza dunha persoa emprendedora
que comparta co alumnado a súa experiencia persoal (como xurdiu a súa idea,
como puxo en marcha a súa empresa, que problemas tivo e como os solucionou,
como o financiou). A/s persoa/s emprendedoras deberán ser propostas polo
centro.
Para rematar esta xornada, formarase unha mesa redonda na que se iniciará un
debate no que se compartan os distintos puntos de vista, lanzarán preguntas
entre os participantes para afondar naqueles aspectos que poidan interesar
máis ao alumnado e provocando a participación deste respondendo ás cuestións
ou preguntas que xurdisen.
O longo de toda a xornada vaise tentar favorecer a motivación e a participación
activa do alumnado.
SOLICITUDES
As

solicitudes

enviaranse,

dende

a

conta

de

correo

do

centro,

a

solicitudes.eduemprende@edu.xunta.gal co seguinte asunto: "Solicitude programa
Actúa 2021-2022", conforme o Anexo I.
Xunto coa solicitude é obrigatorio que se remita a información relativa a actividade da
1ª xornada, proposta polo profesorado participante, e persoa/s emprendedora/s, se é
o caso, propostas para a 2ª xornada segundo o Anexo II.
Unicamente se poderá presentar unha única solicitude por centro, na que poderán
participar varios grupos de alumnado beneficiario do programa.
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O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturais a contar desde o día
seguinte

ao

da

publicación

da

convocatoria

no

Portal

Educativo:

https://www.edu.xunta.gal/portal/.
SELECCIÓN DOS CENTROS
O número máximo de centros participantes neste programa será de 43, e no caso de
ter máis solicitudes de centros farase unha selección de centros. Nesta selección
valorarase:
 que o centro aporte a unha persoa/s emprendedora/s para a realización da 2ª
xornada
 a creatividade e orixinalidade da actividade proposta para a 1ª xornada das
actividades propostas, segundo o Anexo II.
Para esta valoración crearase unha comisión composta por:
 Dúas persoas representantes da Subdirección Xeral de Formación Profesional,
unha das cales actuará como presidente/a da comisión de selección.
 Unha persoa representante do IGAPE.
 Unha persoa representante dun Centro Integrado de Formación Profesional.
No caso de que o número de centros con valoración favorable supere o número de 43,
a comisión de selección poderá realizar unha proposta superior ao dito límite
xustificando a viabilidade de ampliar o número de centros educativos.
TEMPORALIZACIÓN DA ACTIVIDADE
A 2ª xornada das actividades propostas poderá realizarse os martes, mércores e xoves
desde xaneiro de 2022 ata o 31 de maio de 2022. Desenvolverase para cada centro
educativo nunha das dúas seguintes quendas cunha duración de 90 minutos:

 De 9:00 a 11:00 horas
 De 12:00 a 14:00 horas
A datas e as quendas concretas para cada centro serán comunicadas con posterioridade
á selección de centros.
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