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Eduemprende ATRÉVETE Ourense 

 

A) XORNADAS DE FOMENTO DO EMPRENDEMENTO 

 

Dirixidas ao alumnado de sexto curso de educación primaria. 

Consisten a realización de visitas á Asociación de Empresarios do Polígono de San Cibrao das Vi-
ñas e a varias empresas da zona industrial. 

 

Cando serán? Todos os venres de abril ( días 5,12,19,26) e de maio ( días 3,10,24, 31) de 2013 

Que faremos? 10:00 h – Chegada á Asociación de Empresarios 

  10:30 h – Reunión cun emprendedor ou unha emprendedora 

  11:00 h – Visita a unha empresa do Polígono de San Cibrao 

 

B) CONCURSO “ATRÉVETE A TER UNHA IDEA” 

 

Dirixido ao alumnado de sexto curso de educación primaria participante nas xornadas. 

Consiste en buscar unha boa idea de negocio, redactada como máximo en dous folios. A participa-
ción é individual. 

 

Enviala por correo electrónico a: lucia.barandela@poligonosancibrao.com 

Ou por correo convencional a: 

 Rúa Ricardo Martín Esperanza s/n, 

 Edificio Multiusos 

 32901, Polígono Industrial San Cibrao das Viñas ( Ourense) 

 

Prazo de presentación: Ata o 10 de xuño do 2013 

 

Premios: As tres mellores ideas premiaranse cun ebook cada unha. 

Os resultados publicaranse a partir do 10 de xuño na páxina do Polígono de San Cibrao: 
www.poligonosancibrao.com  

Subdirección Xeral de Formación Profesional:  www.edu.xunta.es/fp 

 

Máis información:  

Asociación de Empresarios Polígono de San Cibrao das Viñas- Ourense. Tlfno: 988383576 

Subdirección Xeral de Formación Profesional. Asesoría de Emprendemento. Tlfno:  981546564 

fpplus@edu.xunta.es 
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ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS POLÍGONO SAN CIBRAO 

 

Datos de interese 

 

- 258 empresas asociadas 
- Servizo de Primeira Intervención – Equipo profesional de bombeiros as 24 horas ao día os 

365 días do ano 
- Talleres homologados para a formación profesional e a inserción laboral 
- Servizo de vixilancia no recinto industrial 24 horas 
- Asesoría integral e gabinetes especializados en Prevención de riscos laborais, Medio am-

biente, Comercio exterior... 
- Premio nacional 2009 a labor informativa en prevención de riscos laborais 
- Premio nacional 2011 a entidade destacada en prevención de riscos laborais 
- Instalacións: salón de actos, aulas de formación, aula de informática, sala de xuntas, equi-

pamentos audiovisuais 
- Convenios de colaboración con numerosas entidades 

 

Ten 4.800.000 metros cadrados de extensión  e máis de 8.000 traballadores. 

 

O Parque Tecnolóxico de Galicia forma parte deste Polígono, constituíndo xuntos a maior factoría 
combinada de produción e coñecemento de Galicia. 

 

A facturación das empresas do Polígono equivale ao 20% da produción da provincia, e ao 1,63% do 
valor total da produción da comunidade. 

 

As empresas do Polígono dedícanse ás seguintes actividades: 

- Alimentación 
- Artes gráficas 
- Automoción 
- Comercio 
- Comunicación 
- Construción 
- Hostalería 

- Madeira  
- Metal-mecánico 
- Químico 
- Servizos 
- Siderometalúrxica 
- Téxtil 
- Transporte

 

A Asociación de Empresarios Polígono San Cibrao plantéxase un novo reto e unha nova forma de 
traballo: xuntar esforzos con outros colectivos porque entendemos que a educación no emprende-
mento debe realizarse dende os primeiros anos de vida das persoas e, polo tanto, xa dende a educa-
ción primaria. 
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EMPRESAS DO POLÍGONO DE SAN CIBRAO DAS VIÑAS QUE PARTICIPAN NO 
PROYECTO. 

 

O alumnado visitará algunha das seguintes empresas, elixida segundo a dispoñibilidade de cada 
unha delas: 

 

- Faurecia Automotive España, S.A. - compoñentes de automoción 
- Componentes Aeronáuticos Coasa, S.A. – fabricación de pezas para avións 
- COREN, S.Coop.G – alimentación 
- Aceites Abril, S.L.– alimentación 
- Inplasor Galicia, S.L. – compoñentes de automoción 
- Ignacio de las Cuevas. Cuevas y Cía, S.A. – distribución de alimentación cun sistema in-

formático de xestión de almacén moi novedoso 
- Rodríguez López Auto, S.L. – fabricación de ambulancias 
- Taller mecánico Craf – venda de camións 

 

Coñeces algunha destas empresas? 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

Para crear unha empresa hai que partir dunha idea: fabricar ou vender os vosos propios artigos pero 
hai que elixilos. Observar o que hai no voso contorno axudaravos a atopar a vosa idea do mellor 
negocio. Cal pensades que sería unha boa idea? 

Aquí tedes algúns dos sectores con máis futuro: 

- Industria agroalimentaria 
- Servizos de telecomunicación 
- Turismo 
- Transporte 
- Medio ambiente 
- Servizos xeriátricos( para coidado das persoas maiores) 
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