PROGRAMA “PREPARADOS PARA O SALTO”
Convocatoria do programa “Preparados para o salto”, enmarcado dentro do convenio de
colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e a entidade financeira Abanca
Corporación Bancaria S.A. para o desenvolvemento de actuacións conxuntas a favor do impulso do
espírito emprendedor, no marco do Plan Eduemprende.
OBXECTIVO
Esta convocatoria ten por obxecto dar a coñecer ao alumnado ferramentas para xestionar o diñeiro,
saber elixir produtos financeiros e coñecer a planificación financeira.
DESTINATARIOS
Alumnado de Bacharelato, ciclos formativos de Formación Profesional, Ensinanzas para adultos,
Ensinanzas de artes plásticas e deseño e Ensinanzas deportivas de centros educativos sostidos con
fondos públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.
DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE
O programa constará das seguintes conferencias en presencial ou streamming:
1. Camiñando pola vida cara un comportamento financeiramente responsable.
Nun momento clave para o desenvolvemento persoal e profesional, formúlanse os tres piares
que contribúen a mellorar o benestar financeiro: a xestión do diñeiro, a elección de produtos
financeiros e a planificación financeira.
A duración da conferencia é de 50 minutos e durante este tempo analízase, en primeiro lugar,
como se xestiona un orzamento persoal e como as ferramentas dixitais nos axudan a ter un
maior control dos cartos. En segundo lugar, en relación a elección de produtos financeiros,
faise fincapé na importancia de ter unha boa información e a importancia da TAE nas decisións
financeiras e, por último, concienciar da importancia do aforro a longo prazo.
2. Es consciente do momento que che toucou vivir?
Estamos inmersos nun proceso de cambio que nos últimos anos se acelerou como
consecuencia da transformación dixital.
Os expertos consideran que é probable que case 1/3 dos empregos do mundo se transformen
na próxima década, momento no que ademais das novas capacidades técnicas serán
necesarias as competencias transversais como o liderado, a comunicación e o pensamento
crítico.
Esta conferencia dura 50 minutos e nela abórdanse os novos retos a os que nos enfrontamos,
as tendencias que se aceleraron e que marcarán a evolución da economía e do mercado de
traballo nos vindeiros anos. O obxectivo desta sesión é axudar aos estudantes a coñecer a
realidade do que está a ocorrer na sociedade actual e axudalos a enfocar mellor o seu futuro.

3. Taller de Educación financeira para o emprendemento: As cinco preguntas que todo
emprendedor debería saber responder.
Nun estudo recente sobre emprendemento constatouse un baixo nivel de coñecementos
financeiros en emprendedores que comezaban a súa actividade empresarial; dito estudo
formula cinco preguntas que toda persoa emprendedora debería saber e que son a base sobre
a que se desenvolve este taller. As preguntas son as seguintes:
-

Non ter dúbidas é sempre unha situación desexable para a empresa?
Cando as vendas aumentan, significa que a empresa goza de boa saúde?
Se o diñeiro en efectivo que ten a empresa ao rematar o ano é maior que a primeiros de
ano, significa que a empresa xerou un beneficio positivo?
Unha nova inversión en maquinaria na empresa fará que o beneficio se reduza?
A rendibilidade financeira é independente da rendibilidade económica?

Neste taller, de dúas horas de duración, darase resposta a estas preguntas de forma dinámica.
Así mesmo, traballaranse contidos que favorezan a adquisición de coñecementos financeiros
coa finalidade de facilitarlles, aos futuros emprendedores, o desenvolvemento a súa idea de
negocio.
Os centros participantes poderán elixir a modalidade presencial ou virtual para a realización deste
programa.
O desenvolvemento da actividade, na modalidade presencial, estará supeditado á situación sanitaria
e ao establecido polo protocolo no ámbito educativo para este tipo de actividades.
SOLICITUDES
A solicitude, conforme ao Anexo I, enviaranse ao enderezo electrónico eduemprende@edu.xunta.es
co seguinte asunto: Solicitude programa Preparados para o salto 2020-2021.
O prazo de presentación de solicitudes comezará o día seguinte ao da publicación desta convocatoria
en https://www.edu.xunta.gal/portal/ e rematará o 9 de decembro de 2020.
SELECCIÓN DOS CENTROS
O número máximo de centros que poderán participar nesta actividade distribúese do seguinte xeito:
Modalidade presencial
2ª Trimestre

Terceiro Trimestre

4 centros

4 centros

Modalidade virtual
2ª Trimestre

Terceiro Trimestre

5 centros

5 centros

As prazas da modalidade presencial que non se podan desenvolver ou queden vacantes acumularanse
ás ofertadas na modalidade virtual.
Non hai número máximo de alumnos/as por centro, pero si hai un mínimo de dous grupos por centro
escolar (aproximadamente 50 alumnos/as) tanto na modalidade presencial como na virtual. O
alumnado que participe presencialmente distribuirase de xeito que se poidan garantir as medidas
sanitarias vixentes.
Os centros seleccionaranse segundo a orde de entrada da solicitude no enderezo sinalado. As datas
desta formación acordaranse entre os responsables do programa “Afundación Obra Social Abanca” e
os/as coordinadores/as do programa dos centros educativos participantes.
COMEZO DO PROGRAMA
A actividade comezará a desenvolverse a partir do 11 de xaneiro de 2021.
FINALIZACIÓN DO PROGRAMA
O programa finalizará no mes de xuño, antes do remate do curso escolar 2020-2021.
Afundación Obra Social Abanca reservará o dereito de non realizar, suspender ou finalizar as
actividades propostas no caso de que haxa circunstancias (derivadas a aplicación de medidas fronte
á Covid-19) que afecten á súa realización ou imposibiliten o desenvolvemento do programa.

ANEXO I
SOLICITUDE DE INSCRICIÓN PROGRAMA PREPARADOS PARA O SALTO

DATOS DO CENTRO
CENTRO

CÓDIGO DO CENTRO

ENDEREZO

C.P

LOCALIDADE

CIF

CONCELLO

PROVINCIA

TELÉFONO

FAX

ENDEREZO ELECTRÓNICO

PERSOA COORDINADORA

TELÉFONO DE CONTACTO

ENDEREZO ELECTRÓNICO DE CONTACTO

Nº DE ALUMNOS/AS PARTICIPANTES

CURSO

DATA DE PREFERENCIA

MODALIDADE
Modalidade presencial

Modalidade virtual

SINATURA DO DIRECTOR/A DO CENTRO SOLICITANTE

SINATURA DA PERSOA COORDINADORA

Anexo I: Solicitude
(continuación)
Información básica sobre protección de datos persoais e dereitos dixitais
Responsable do tratamento.

Xunta de Galicia. Consellería de Cultura, Educación e
Universidade. Secretaría Xeral Técnica.

Finalidades do tratamento

Xestionar o presente procedemento, verificar os datos
e os documentos que a persoa interesada declare na
súa solicitude para comprobar a exactitude destes,
levar a cabo as actuacións administrativas que, de ser o
caso, se deriven, e informar sobre o seu estado de
tramitación.
Cumprimento dunha misión de interese público (LOE)
e, de ser o caso, consentimento da persoa interesada.
https://www.xunta.gal/informacion-xeral-protecciondatos

Lexitimación para o tratamento.

Destinatarios/as dos datos.

Afundación Obra Social Abanca, cando corresponda, e
unicamente para facilitarlles a información que sexa
estritamente necesaria para o desenvolvemento da
actividade solicitada.

Exercicio de dereitos.

As persoas interesadas poderán acceder aos seus
datos, rectificalos e suprimilos, así como exercitar
outros dereitos a través da sede electrónica da Xunta
de Galicia ou en calquera das oficinas de Rexistro e
Información propias da Xunta de Galicia, segundo se
recolle en:
https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos
https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais

Contacto delegado de protección de datos e
información adicional.

Nota: en cumprimento do establecido na Lei orgánica 03/2018, do 5 de decembro, de protección de datos
persoais e garantía de dos dereitos dixitais, e do previsto no Real decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo
que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da LOPD, infórmase de que os datos que nos facilite
mediante a formalización do presente formulario pasarán a formar parte dun arquivo propiedade do Servizo
de Orientación Profesional e Relación con Empresas, da Subdirección Xeral de Formación Profesional, e de que
se utilizarán exclusivamente para tramitar a súa solicitude e para enviarlle a información pertinente. Así
mesmo, infórmase a vostede de que pode exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e
oposición a través de: https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos
Lin e estou de acordo con estas condicións

