
Que é? 

FP Emprende é un 

programa que ten 

como fin último 

promover a inser-

ción laboral do 

alumnado de 

formación profe-

sional e a crea-

ción de emprego estable, mediante o 

fomento do espírito emprendedor e as 

iniciativas empresariais no sistema edu-

cativo de Galicia, desde a rede de vivei-

ros de empresas creados nos centros 

públicos dependentes da Consellería 

de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria. 

  

Que son os viveiros de empre-

sas? 

Un viveiro de empresas é un 

local dividido en despachos 

equipados con moblaxe, sala 

de reunións, equipamentos 

informáticos e os servizos 

precisos para levar as xes-

tións necesarias para a pos-

ta en marcha da túa iniciati-

va emprendedora. 
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 Asesoramento: 

 Formación e apoio do profesorado que 

imparte formación relacionada co sec-

tor no que se desenvolverá o teu proxe-

cto. 

 Titoría pola coordinadora ou coordina-

dor de emprendemento, responsable 

do seguimento e da orientación no teu 

proxecto. 

 Asesoría de persoal técnico especialis-

ta do IGAPE. 

Instalacións: 

 Locais axeitados para o desenvolve-

mento de actividades das persoas em-

prendedoras. 

 Moblaxe básica propia dunha oficina. 

Servizos: 

 Servizos asociados ás infraestruturas 

(seguridade, limpeza, luz, etc.). 

 Servizos auxiliares da actividade em-

presarial como conexión a internet. 

  

Requisitos de acceso 

 Estar matriculado nun ciclo formativo de 

formación profesional ou telo rematado 

nos catro últimos anos. 

 Ter un proxecto empresarial a desenvol-

ver na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Presentar un Plan de Empresa que ga-

ranta a viabilidade do proxecto.  
 

 

 

 

 

Información e contacto  

Se quere participar é preciso contactar co coordina-

dor ou coordinadora de emprendemento e/ou co Ti-

tor/a do viveiro. 

Pódese obter mais información:  

Na páxina web 

http://www.edu.xunta.es/fp/eduemprende-emprende 

 

No enderezo electrónico eduemprende@edu.xunta.es 

No teléfono 981 54 65 64  

 Que ofrece un viveiro de 

empresas? 

http://www.edu.xunta.es/fp/eduemprende-emprende
mailto:eduemprende@edu.xunta.es

