Convocatoria para participar no Programa Superlíderes
Este programa, que se desenvolve no marco do Plan eduemprende, vai dirixido a fomentar, motivar e
sensibilizar ao alumnado de 3º e 4º de educación primaria no espírito emprendedor.
OBXECTIVO
Esta convocatoria ten por obxecto dar a coñecer ao alumnado, practicar e fortalecer seis
competencias que os converterán en auténticos Superlíderes: a motivación, o enxeño, a
comunicación, a fascinación, a negociación e a capacidade de traballar e dirixir equipos.
DESCRICIÓN DA CONVOCATORIA
Esta convocatoria vai dirixida ao alumnado de 3º e 4º de Educación Primaria de centros educativos
sostidos con fondos públicos dependentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación
Profesional.
O programa desenvolverase nas seguintes fases:
1. Sesión informativa “Adestrando Superpoderes”. Esta actividade está dirixida ao profesorado de 3º
e 4º de Educación Primaria dos centros educativos participantes e terá unha duración de 3 horas.
Nesta sesión entregarase os materiais de apoio e comunicarase a pauta de traballo aconsellada para
o óptimo desenvolvemento do programa. Esta actividade terá lugar en Santiago de Compostela no
mes de outubro
2. Traballo das 6 competencias na aula: Nesta fase o profesorado disporá de seis infografías coas que
traballará na aula os seis superpoderes. Cinco infografías entregaranse xa deseñadas, buscando a súa
interpretación compartida na aula, a sexta, que leva por título “Superlíder”, será elaborada
integramente na aula, tomando como modelo as cinco anteriores e deixando aberto o seu deseño ao
enxeño e imaxinación de cada grupo.
Cada infografía permitirá traballar a partir dunha sinxela metodoloxía práctica un superpoder en 6
pasos: definición, icona, observación, exposición, prototipo e xogo.
3.- Desenvolvemento das actividades mediante o xogo: O alumando participante deberá completar
un divertido xogo en liña. Trátase de ir resolvendo unha secuencia de 30 misións (cinco por
superpoder). Completando o xogo obterase unha clave para poder acceder á seguinte misión.
4.- “Desafío Superlíder”: Constituirase un equipo por aula formado por seis alumnos/as. Este equipo
representará aos seus compañeiros/as no “Desafío final” que se celebrará no “Día do SuperLíderes”. Dentro
de cada equipo o profesorado asignará a cada alumno/a o rol a desempeñar entre os seguintes:
motivador/a, enxeñeiro/a, comunicador/a, ilusionista, negociador/a e director/a.
Para cada nivel (3º de Educación Primaria e 4º de Educación primaria), cada alumno/a terá asociado
ao seu rol un reto en liña na páxina web do programa. Dado que hai dous niveles educativos e seis

roles, haberá 12 retos en liña: dous retos motivadores, dous retos creativos, dous retos
comunicadores, dous retos fascinantes, dous retos negociadores e dous retos coordinadores.
5. Traballo final a presentar
En marzo de 2020 (a data de entrega facilitarase na sesión de información) o/a docente que exerza
como capitán/ana de equipo debe enviar ao enderezo eduemprende@edu.xunta.es a solución dos
seis retos do seu nivel xunto coa proposta da infografía de Superlíder, que debe ser o resultado dun
traballo de equipo.
6. Día dos Superlíderes: en abril de 2020, “Día dos Superlíderes”, celebrarase en Santiago de
Compostela o “Desafío final”, unha dinámica na que o alumnado de cada equipo expoñerá as súas
solucións aos desafíos propostos que serán avaliadas por un equipo de xuíces.
Recoñecemento : Ao final concederase un premio individual por rol e nivel e un premio grupal para
o centro educativo que, en conxunto, obtivese unha mellor valoración sumando as puntuacións de
todo o alumnado dos seus dous niveis.
Ademais destacaranse dous Dreamteams (un de 3º e outro de 4º) integrados, en cada nivel, polo
alumnado que mellor puntuación obtivese en cada rol.
SOLICITUDE
As solicitudes para participar nas actividades desta convocatoria enviaranse ata o 30 de setembro ao
enderezo electrónico eduemprende@edu.xunta.es segundo o Anexo I.
SELECCIÓN DE CENTROS
Os centros educativos seleccionaranse segundo a orde de entrada da solicitude no enderezo
electrónico eduemprende@edu.xunta.es
O número máximo de centros seleccionados será 18.
CERTIFICACIÓN
O traballo realizado polo profesor-a / coordinador-a deste programa nos centros solicitantes será
recoñecido pola Administración Educativa como actividades de innovación educativa cunha
equivalencia de 12 horas de formación permanente do profesorado.

ANEXO I
SOLICITUDE DE INSCRICIÓN

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

SINATURA DO DIRECTOR/A DO CENTRO SOLICITANTE

CURSO

SINATURA DA PERSOA COORDINADORA

