
4º ESO: 

Información sobre as Materias a escoller na opción B da matrícula de 4º  

(iniciación para a Formación Profesional). 

Que se traballa en Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresaria no IES de Soutomaior? 

Esta materia pretende que o alumnado coñeza o mundo da empresa. Trabállase dende un punto de vista 

eminentemente práctico.  

O gran proxecto do curso consiste na creación dunha empresa (por grupos ou de forma individual) e 

desde cada unha delas os alumnos mergullan polo seu apaixonante mundo (o proceso da creación da 

idea de negocio ("que imos vender"), decidir sobre os produtos ou servizos concretos que van ofrecer, a 

localización do local, a publicidade do seu negocio (tradicional, redes sociais,...), procura de financiamento 

(préstamos,..), procura de provedores que me abastezan, e así unha chea de posibilidades...  

Imos traballarar sempre con datos reais (locais libres na zona que temos que localizar e pescudar prezos 

de alugueres, provedores reais, entidades financeiras reais,...). Evidentemente, teremos un orzamento 

limitado.... Ademais deste gran proxecto, tamén traballaremos unha chea de pequenos proxectos moi 

interesantes cos que investigaremos sobre a nosa capacidade emprendedora, sobre as grandes 

multinacionais españolas (inditex,...) e estranxeiras, saberemos que é a responsabilidade social das 

empresas (tan importante nestes tempos), etc. 

Que se traballa en Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional no IES de Soutomaior? 

O obxectivo básico desta materia é que o alumnado adquira unha cultura científica básica, non só para 

comprender o mundo que o rodea, senón tamén para aplicar os coñecementos adquiridos nos distintos 

campos profesionais nos que vai realizar o seu traballo. Quere ofrecerlle ao alumnado a oportunidade de 

aplicar en cuestións prácticas, cotiás e próximas os coñecementos adquiridos ao longo dos cursos 

anteriores en disciplinas como Química, Bioloxía ou Xeoloxía. 

Esta materia ofreceralle unha orientación xeral aos métodos prácticos da ciencia, ás súas aplicacións na 

actividade profesional e aos impactos ambientais que supoñen (estudiarase a contaminación de aire, auga 

e terra)  así como ás técnicas básicas de laboratorio e aspectos relacionados coa I+D+I. 

Esta materia é útil tamén para todos aqueles que teñan vocación científica, xa que aprenderás técnicas 

relacionadas co mundo científico (preparación e proba de hipóteses mediante experimentación, uso das 

TIC, argumentación baseada na evidencia ...).. Achegará tamén unha base importante para abordar en 

mellores condicións os estudos de formación profesional en familias profesionais como a Agraria, de 

Industrias Alimentarias, de Química, de Sanidade e de Vidro e Cerámica 

 

 


