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CONTIDOS:                                                                                                                                                                                                                                  

• Erros máis comúns nun plan de negocio 
• Estudo de mercado 
• Estratexia comercial 
• Plan de marketin 
• Plan de operacións 
• Estratexia de recursos humans 
• Plan de inversións e financiación 
• Estudo económico e financiero 
• Estructuras xurídicas 
• Elevator Pitch 

 

O traballo diario das clases será a evolución dende que temos una idea de negocio ata a 
realización dun plan de negocio. 

Todo este traballo aportará ao alumno unha mellora da oratoria, da expresión oral e escrita, a 
síntese de textos, a capacidade de resumo de contidos aportando todas as ideas máis 
importantes, capacidades de traballo en equipo e capacidades de liderazgo. 

 
METODOLOXÍA:   
 
Apostamos por unha metodoloxía participativa, activa e dinámica que ofreza os nosos alumnos 
as posibilidades de interiorizar adecuadamente os contidos dados nas clases. 

A incubadora de emprendemento axudará a analizar o grado de viabilidade técnica, comercial, 
económica e humana de cada unha das ideas dos alumnos. 

Cada un dos proxectos contará co apoio do orientador que tutorizará cada un dos plans de 
empresa. 

O profesor deberá acompañar aos alumnos e facer un seguimento continuado dos proxectos, 
resolver as dúbidas que poidan xurdir durante o seu desenrolo, animalos en momentos baixos, 
controlar o exceso de optimismo, axudarlles a reflexionar plantexándolles preguntas, motivar e 
promover a implicación dos alumnos nos seus proxectos.  

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:   
 
Intentaremos facer sesión de expertos: invitar a membros da Asociación de Xóvenes 
Empresarios de Ourense a que veñan a falar ou expoñer a súa experiencia no mundo laboral. 
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PROGRAMACIÓN:   
 
A duración das clases serán de hora e media. As clases divídense nunha primeira parte na que 
se expón o contido de como se debe realizar un plan de empresa explicando a a materia na que 
se esta a traballar ese día. Na segunda parte da clase, realizaranse exercicios que poderán ser 
individuais ou en grupo, dependendo da actividade e os alumnos traballarán na realización do 
seu propio plan de empresa ou plan de negocio. 

 
PROFESOR: 
 

• Juan Manuel Fernández: Premio Mellor Xoven Empresario de Ourense 2017 e Finalista 
no concurso Yuzz Jóvenes con ideas 2014 organizado polo Banco Santander. 


