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1. Presentación. Como utilizar este material didáctico.
O sector agroalimentario español ten un gran impacto na economía do país, 
principalmente en termos de emprego, ingresos e exportacións. Debido ás diferentes 
condicións climáticas, España ten unha produción rexional diversificada.

Ademais, debido a que a súa industria agroalimentaria conta cunha estrutura 
moi fragmentada e infestada de pequenos produtores, é fundamental facilitar a 
innovación constante para fomentar a internacionalización e a competitividade.

Por iso, cremos que desenvolver coa túa clase un proxecto de Start-up para este 
sector pode facer que afiancen o seu espírito emprendedor, tomen a iniciativa 
na aula facendo realidade as súas ideas, e ademais darlles unha vía para que se 
visualicen no seu futuro máis inmediato e coñezan outras saídas profesionais.

Neste sentido, a variedade de profesións que entran en xogo na actualidade 
do sector agroalimentario asegura o carácter innovador do mesmo, e canto 
máis o coñeza o teu alumnado, máis preparado estará para definir o seu futuro 
profesional.

Por equipos de traballo, terán que propoñer unha oportunidade de negocio, ben 
a través dunha Start-up ou ben cunha App móbil, que se aliñe con algún ámbito 
relacionado co sector alimentario. 

Iso si, asegurádevos de que sexa viable implementalo e 
proporcione unha axuda, solución ou mellora, ben para o produtor 
ou ben para o consumidor final, porque aínda que nos encantaría, 
non somos Harry Potter nin podemos facer as cousas a golpe de 
vara máxica.

1. Presentación. Como utilizar este material didáctico.



Innovación alimentaria

Novos alimentos e produtos alimentarios.
Novas tendencias de consumo (vegano, ecolóxico, 0 desperdicio, 
etc…)
Satisfacer novas demandas específicas (alerxias, doenzas, etc…)

Tecnoloxía alimentaria

Calidade e seguridade alimentaria.
Rastrexabilidade dos alimentos.
Procesos de envasado.
Envases sustentables, etc…

Sector agroalimentario
Comercio local e de proximidade.
Cultivos sustentables.
Hortas urbanas, etc…
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Modelo empresarial tipo Start-up App móbil 

OPORTUNIDADE DE NEGOCIO PROPOSTO

A túa tarefa como docente será a de facer de sensei, é dicir, guialos nas diferentes 
dinámicas de grupo que che propoñemos, supervisando os pasos que se describen 
na folla Camiño do Emprendedor* que lles preparamos.

Se propós aos teus alumnos que se organicen segundo as súas capacidades 
máis destacadas, estarás a fomentar unha aprendizaxe colaborativa.

Se tamén os animas a que imaxinen como sería a súa empresa, o logotipo e 
deixas que sexan creativos co resto dos aspectos que a definen, fomentarás 
unha aprendizaxe por competencias, favorecida por este proceso de 
emprendemento.

Verás que algunhas palabras están en cor azul e subliñadas. Estas conteñen unha 
ligazón a unha web de referencia por se queres profundar no tema do que tratan ou 
saber máis. Asegurámosche que a curiosidade non mata a ningún gato.

*Isto da folla Camiño do Emprendedor é unha folla de ruta de toda a vida, pero quixemos a darlle un pouco de 
fantasía a todo isto, así que de aquí en diante veralo sempre escrito así.

SECTORES AGROALIMENTARIOS PROPOSTOS

1. Presentación. Como utilizar este material didáctico.



Este é un método de ensino que, como o seu nome indica, consiste en dar 
a volta ao que viña facendo ata o de agora, investindo o sistema educativo 
tradicional. Propón que os alumnos estuden e preparen as leccións fóra da 
aula, accedendo na casa aos contidos das materias ou preparando certos 
materiais, para que logo na aula sexa onde fagan os deberes e poidan 
interactuar e realizar actividades nas que participar máis, analizar as ideas, 
debater entre eles… Todo iso apoiándose moito nas novas tecnoloxías e cun 
profesor que actúa de guía.

Flipped Classroom
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Para que poidas facelo, deixámosche unha serie de webs de referencia, artigos 
e noticias de interese. Con eles poderedes entender mellor o contexto actual 
agroalimentario, a nivel nacional e europeo, e como a innovación en tecnoloxía e 
sustentabilidade está presente no sector.

Se os teus alumnos investigan previamente sobre estes sectores 
agroalimentarios, estarás a crear un ambiente de aprendizaxe que favoreza 
o desenvolvemento das súas competencias, a fin de estar preparados para 
carreiras científicas e tecnolóxicas.

Se ademais relacionan as súas conclusións coa creación da súa propia 
empresa, estarás a incentivar a súa creatividade, coa finalidade de innovar 
para enfrontarse ás necesidades do futuro.

Desde Salvacomidas queremos axudarche para que os teus estudantes desenvolvan 
proxectos nos que traballen en equipo, de forma que exploren e logren a solución 
dun problema mediante o pensamento crítico, e que todo iso os oriente nos 
seus estudos académicos e saídas profesionais e laborais. Así que fainos suar un 
pouquiño para que dean o mellor deles mesmos. Lembra: dar cera, puír cera!

Lembra que dispós da  vinculación curricular Estas conteñen unha ligazón a unha 
web de referencia por se queres profundar no tema do que tratan ou saber máis. 
Asegurámosche que a curiosidade non mata a ningún gato.

Antes de desenvolver a idea de negocio, propoñémosche unha primeira sesión de 
investigación, para que os teus alumnos e alumnas profunden sobre os sectores 
agroalimentarios propostos, de maneira que se decanten polo que máis lles interese 
e motive. Propoñémosvos facelo mediante a metodoloxía Flipped Classroom:

1. Presentación. Como utilizar este material didáctico.

https://salvacomidas.eitfood.eu/wp-content/uploads/2021/09/Vinculacion-curricular-secundaria.pdf
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Competencia Matemática e Competencias básicas en Ciencia e Tecnoloxía.

Competencia Lingüística.

Competencia Dixital.

Competencia en Aprender a Aprender.

Competencias Sociais e Cívicas.

Competencia en Sentido de Iniciativa e Espírito Emprendedor.

COMPETENCIAS CHAVE

Contextualizar aos alumnos respecto da forma de entender e abordar o 
emprendemento.

Desenvolver e afianzar o espírito emprendedor.

Fomentar o pensamento creativo.

Fomentar o traballo en equipo, a iniciativa e creatividade como base para a 
confianza nun mesmo.

Anticiparse a situacións de risco por medio da análise e a estratexia.

Detectar tendencias de mercado e consumo, no sector agroalimentario nacional e 
europeo.

Valorar a importancia da innovación e o I+D+i no sector agroalimentario.

Converterse en cidadáns responsables e informados.

Fomentar o coñecemento de saídas profesionais científicas no sector 
agroalimentario.

Familiarizarse coas novas profesións que demanda o sector agroalimentario para 
promover a innovación do sector.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

1. Presentación. Como utilizar este material didáctico.
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Ao participar neste programa educativo, poñemos á túa disposición o curso 
GRATUÍTO EN LIÑA, EIT Food Start-up Manual. E a todos nos gusta o que é gratis, 
non si? Porque é gratis!

Esta guía en inglés está composta por 9 módulos (en formato en liña e pdf) sobre 
como construír unha empresa agroalimentaria que poida transformar o sistema 
alimentario dunha maneira escalable e sustentable. 

E atención! está escrito por emprendedores agroalimentarios para que poidas 
aprender directamente dos seus desafíos, éxitos e sabedoría. Pouca broma.

¡! ¡!
O acceso é gratuíto e só se che pedirá un correo electrónico de 
rexistro, e como compartir é vivir, non te esquezas que podes 
pasar a ligazón ao teu alumnado para que eles tamén poidan 
profundar sobre este tema.

A
RECURSOS

 AUDIOVISUAIS
RECURSOS

 INTERACTIVOS

MAPA DE  
EMPATÍA

LIGAZÓNS DE 
REFERENCIA
A ARTIGOS,
NOTICIAS, 

INFORMES…

TÉCNICA

 

SCAMPER

CANVAS
MODELO

 APP

DAFO

START-UP

APP

PROFUNDAR CONTEXTO

WEB QUEST

1. CREW PASS

ESTUDO DE VIABILIDADE

ESTUDO DE MERCADO

OBTENCIÓN DE IDEAS

SECTOR AGROALIMENTARIO

TECNOLOXÍA ALIMENTARIA

INNOVACIÓN ALIMENTARIA

2. FOLLA DE RUTA
CAMIÑO DO EMPRENDEDOR

1. Presentación. Como utilizar este material didáctico.

https://startupmanual.eitfood.eu/course/eit-food-startup-manual/
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DESENVOLVEMENTO 
DO PROXECTO. 

1º FASE: INVESTIGACIÓN 
E CONTEXTO PREVIO.

FRUTAKU
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2.1. 1ª sesión: Flipped Classroom e debate de ideas.

Organiza á clase por equipos e reparte a cada un a súa Crew Pass. (Non poñas esa 
cara, referímonos á ficha de equipo!)

Pide a cada equipo que faga unha reflexión sobre empresas, procesos alimentarios, 
produción de alimentos, tendencias de consumo, sustentabilidade e medio 
ambiente, etc… relativamente “novas” do sector agroalimentario que xurdiron 
a partir de cubrir unha carencia ou necesidade dun sector da poboación, e que 
responden a novos modelos sociais, tecnolóxicos e sustentables. 

Na Crew Pass haberá unha táboa onde poden escribir as súas achegas e 
conclusións.

Flipped Classroom: Antes de nada, pide a cada equipo que investigue as 
seguintes páxinas webs, agrupadas por sector. Entrégalles a Crew Pass para 
que se organicen e saiban que información buscar.

Podes pedirlles que busquen esa información na casa, ou que realicen a 
actividade na aula de informática.

O día da sesión, cada equipo poderá debater e compartir as súas opinións co 
resto da clase, tendo que completar a táboa resumen pouco antes do final da 
sesión, para poder debater en grupo e intercambiar co resto dos equipos, as 
súas ideas e opinións.

Antes de terminar a sesión, e a modo de peche do debate de grupo, escribe no 
encerado as propostas de cada equipo mentres expoñen as súas opinións e 
valoración das empresas.

Agrúpaas por sector agroalimentario e polos tipos de produto ou servizo, para ter 
unha visión global da percepción que teñen os teus alumnos.

Unha vez finalizada esta sesión, os teus estudantes xa están listos para lanzarse 
ao baleiro do emprendemento, ou sexa, empezar a idear o seu modelo de negocio. 
Para iso, entrégalles a folla Camiño do Emprendedor (xa sabes, a folla de ruta) onde 
veñen descritos os pasos para seguir e as dinámicas de grupo que lles axudarán a 
materializar a súa idea de negocio.

Investigamos o contexto do sector agroalimentario e as últimas 
tendencias en innovación e emprendemento.¡! ¡!

2.Desenvolvemento do proxecto. 1ª fase: investigación e contexto previo.
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Estas son as páxinas de referencia que debes pasar á túa clase para que investiguen:

Food unfolded. Nesta 
web, atoparás unha 
extensa relación de artigos 
relacionados co sector 
agroalimentario.

EIT Food é a iniciativa de 
innovación alimentaria líder en 
Europa, que traballa para facer 
que o sistema alimentario sexa 
máis sustentable, saudable e 
fiable.

Dentro de cada apartado, os 
teus alumnos atoparán os 
proxectos máis innovadores e 
que marcan as tendencias do 
futuro máis inmediato.

Annual food agenda. Nesta 
web recóllense as últimas 
noticias do sector e ademais, 
contas con múltiples 
recursos audiovisuais para 
visualizalos na aula, desde 
vídeos a xogos interactivos!  

2.Desenvolvemento do proxecto. 1ª fase: investigación e contexto previo.

https://www.foodunfolded.com/es/
https://www.eitfood.eu/in-your-country/country/spain
https://annualfoodagenda.com/education-toolkit/
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Cursos en liña para profundar:

Recursos audiovisuais para coñecer as novas profesións e demandas do sector 
agroalimentario:

Future learn.

A Day In The Life 
Series - Farmer

Alternative Proteins 
- Is this the food...

Future learn.

Digital Traceability 
- The agrifood... 

Accelerating 
Innovation for... 

EIT Food - What 
Do We Do? (2019).

2.Desenvolvemento do proxecto. 1ª fase: investigación e contexto previo.

https://www.futurelearn.com/courses/from-waste-to-value-spanish/2/register?return=d620u3vb
https://www.youtube.com/watch?v=mhE7fWRlO48&list=PLp-S_2BT4lePFbAuozLwcIRE15183Vsuj
https://www.youtube.com/watch?v=mhE7fWRlO48&list=PLp-S_2BT4lePFbAuozLwcIRE15183Vsuj
https://www.youtube.com/watch?v=ubczxoG6Nlo
https://www.youtube.com/watch?v=ubczxoG6Nlo
https://www.futurelearn.com/courses/food-for-thought-spanish/2
https://www.youtube.com/watch?v=typ202W48eo
https://www.youtube.com/watch?v=typ202W48eo
https://www.youtube.com/watch?v=PkejHWjWk-o
https://www.youtube.com/watch?v=PkejHWjWk-o
https://www.youtube.com/watch?v=AGBOOhVwJ6k
https://www.youtube.com/watch?v=AGBOOhVwJ6k
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DESENVOLVEMENTO 
DO PROXECTO. 

2ª FASE: CREACIÓN E 
MATERIALIZACIÓN DO 
MODELO DE NEGOCIO.

FRUTAKU
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2.1. 2ª sesión: Laboratorio de ideas e materialización do 
modelo de negocio.

Pide que imaxinen a súa empresa en base ás conclusións extraídas na sesión 
anterior. 

Cada equipo deberá ter xa definido o sector agroalimentario ao que se vai a dirixir e 
o modelo de negocio que vai materializar.

Na folla Camiño do Emprendedor descríbense os pasos que se deben seguir para a 
xeración de ideas, cunha técnica creativa que lles axudará a dar forma á empresa 
ideada.

Para axudar a definir o modelo de negocio, propoñémosche que apliquen a 
técnica SCAMPER, que consiste en xerar ideas para un determinado produto, 
servizo ou proceso. 

Seguindo a metodoloxía do Design Thinking, SCAMPER é o acrónimo dos 
conceptos de Substituír, Combinar, Adaptar, Modificar, Poñer noutros usos, 
Eliminar e Reorganizar.

É unha técnica colaborativa que axudará a cada equipo a ser máis creativos, 
sen filtros nin limitacións, ao estilo do Brainstorming ou Tormenta de ideas.

Imaxinamos a nosa idea, dámoslle forma e materializámola nunha 
oportunidade de negocio: Start-up ou App.¡! ¡!

2. Desenvolvemento do proxecto. 2ª fase: creación e materialización do modelo de negocio.

https://xn--designthinkingespaa-d4b.com/metodo-scamper-para-generar-ideas
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Método SCAMPER con 
exemplos e aplicación en Design 
Thinking e outros procesos 
creativos

Se o prefires, antes de empezar, podedes visualizar este vídeo

Na mesma folla de Camiño do Emprendedor, unha vez definida a idea de negocio, 
propoñémosche unha serie de pautas e dinámicas de grupo que axudarán a cada 
equipo para materializar a súa idea, converténdoa nunha oportunidade de negocio viable.

Para axudar a definir os aspectos estratéxicos da empresa, cada equipo 
deberá completar dúas matrices gráficas a partir de dous grandes bloques: o 
estudo da viabilidade e o estudo de mercado.

O MAPA DE EMPATÍA axudaralles a definir á súa clientela ideal, para así 
axustar a oferta do servizo exposto.

A matriz DAFO axudaralles a definir os puntos chave da empresa.

2. Desenvolvemento do proxecto. 2ª fase: creación e materialización do modelo de negocio.

https://www.youtube.com/watch?v=T_TkM10PG8Y&t=60s
https://www.youtube.com/watch?v=T_TkM10PG8Y&t=60s
https://www.youtube.com/watch?v=T_TkM10PG8Y&t=60s
https://www.youtube.com/watch?v=T_TkM10PG8Y&t=60s
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CADERNO DE
TRABALLO

FRUTAKU
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Podedes encontralo ao final do caderno de traballo. Cando a enchades, entregádea 
ao voso profe-sensei.

Paso 1. ENCHEDE A CREW PASS COS DATOS DO EQUIPO  
Anexo 1

Paso 2. BOTADE UN OLLO Á FOLLA DE RUTA “CAMIÑO DO 
EMPRENDEDOR” E COMPLETÁDEA. Anexo 2

Paso 3. REALIZAMOS A ELECCIÓN DE SECTOR 
AGROALIMENTARIO:

Todas as actividades que aparecen a continuación axudaranvos a completar a 
vosa folla de “Camiño do Emprendedor” que encontraredes ao final do caderno de 
traballo.

Innovación alimentaria

Novos alimentos e produtos alimentarios.
Novas tendencias de consumo (vegano, ecolóxico, 0 desperdicio, 
etc.)
Satisfacer novas demandas específicas (alerxias, doenzas, etc.)

Tecnoloxía alimentaria

Calidade e seguridade alimentaria.
Rastrexabilidade dos alimentos.
Procesos de envasado.
Envases sustentables.

Sector agroalimentario
Comercio local e de proximidade.
Cultivos sustentables.
Hortas urbanas, etc.

EIXOS DO SECTOR AGROALIMENTARIO PROPOSTOS

3.Caderno de traballo.
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Paso 4. REALIZAMOS A ELECCIÓN DO MODELO DE 
NEGOCIO:

Modelo empresarial tipo Start-up App móbil

Definición técnica:
Unha start-up é unha pequena empresa 
de recente creación, con alto potencial 
innovador e tecnolóxico, onde o seu 
modelo é escalable e o seu crecemento 
pode ser exponencial.
É dicir, o que foi Google nos seus comezos, 
cando a montaron entre os catro amigos 
sabichóns.

Definición técnica:
Sabemos que sabedes o que é unha app, pero 
por se vos queredes facer os cultos, aquí vai 
unha definición ben xeitosa:
unha aplicación móbil é unha aplicación 
informática deseñada para ser executada 
en teléfonos intelixentes, tabletas e outros 
dispositivos móbiles. Este tipo de aplicacións 
permiten ao usuario efectuar un variado 
conxunto de tarefas profesionais, de lecer, 
educativas, de acceso a servizos, etc.
facilitando as xestións ou actividades que se 
queren desenvolver.

MODELO TIPO PARA PRESENTAR A VOSA IDEA DE NEGOCIO

MODELO CANVAS MODELO APP

Pide ao teu profe que vos imprima o 
modelo CANVAS que vos preparamos 
para axudarvos a materializar a vosa 
idea de negocio.

Pide ao teu profe que vos imprima o modelo 
APP que vos preparamos para axudarvos a 
materializar a vosa idea de negocio.

OPORTUNIDADE DE NEGOCIO PROPOSTO

3.Caderno de traballo.
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Descrición:

O modelo segue o modelo LEAN 
CANVAS simplificado. 
Trátase dun esquema que agrupa unha 
serie de aspectos necesarios para 
definir que negocio se vai crear e con 
que propósitos.
Como tal, hai diferentes formas de 
interpretalo e é interesante poder crear 
un propio, en base a criterios propios e 
diferenciais, que defina mellor a vosa 
Start-up.

Descrición:

O modelo App conta cun formato de pantalla 
vertical.
Podedes engadir varias pantallas co mesmo 
formato e incluír na barra de menú as seccións 
que queirades, indicando como pode interactuar 
o usuario. 
Non esquezades completar os espazos con 
textos e imaxes, etc.
Este modelo é un recurso, pero é interesante 
poder crear un propio que se axuste á vosa App.

Paso 5. REALIZAMOS O DESENVOLVEMENTO DO NOSO 
MODELO DE NEGOCIO:

Para axudarvos a definir a vosa idea e materializala como unha Start-up ou como 
unha App, seguide os pasos que se describen a continuación:

Identificación da problemática, co obxectivo de melloralo, deseñalo de novo, 
cambialo, crealo… 
Definir a que queremos dar solución, que oco ou nicho queremos ocupar, que 
solución dar para a necesidade detectada, etc.

Procura de opcións de mellora ou respostas ás incógnitas, aplicando a listaxe das 
palabras SCAMPER.
Para poder completar a listaxe, formulade as problemáticas como se fosen 
preguntas; as respostas serán as solucións ou opcións de mellora.

Obtención de ideas creativas sen filtros nin limitacións, para non frear o proceso 
de innovación e creatividade. Di todo o que se che pase pola cabeza, seguro que 
ata o que parece unha parvada ten algo interesante. Flipa 

3.Caderno de traballo.
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Para levar a cabo a técnica  SCAMPER, metédevos na ligazón e respondede as 
preguntas do epígrafe “Exemplo de xeración de ideas”. Facédeo cada integrante do 
equipo por separado, así, teredes moitísimas máis ideas.

Se queredes, antes de empezar a encher a táboa podedes pedir ao voso profe que 
poña o vídeo explicativo desta técnica.

Sustituir

Combinar

Adaptar

Modificar

Poñer 
noutros 
usos 
(extrapolar)

Eliminar

Reordenar

3.Caderno de traballo.

https://xn--designthinkingespaa-d4b.com/metodo-scamper-para-generar-ideas
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2. BUAH, É QUE EU SON LITERAL - Dinámica de grupo  MAPA DE 
EMPATÍA Anexo3

Paso 6. REALIZAMOS O DESENVOLVEMENTO DA IDEA DE 
NEGOCIO:

1. TEN POSIBILIDADES A NOSA IDEA OU VAISE QUEDAR NA 
FRIENDZONE? - ESTUDO DA VIABILIDADE

Reflexionade sobre o produto ou servizo que ideastes, analizando as 
expectativas que poderían ter os seus clientes potenciais. 

Pensade tamén sobre eses clientes potenciais, é dicir, sobre o  segmento de 
poboación ao que irá dirixido o produto ou servizo ideado.

En ambos os casos, trátase de razoar sobre as posibilidades que ten o produto 
ou servizo ideado de ser útil e “necesario” para o público obxectivo, valorando as 
necesidades dese público e as expectativas e satisfacción postas nese produto 
ou servizo.

Se credes que o voso produto non o compraría ninguén, que é aburrido ou que 
non resolve ningún problema, pois dáte conta, non diches coa resposta!

Esta gráfica axudaravos a atopar cales son os aspectos que definen ao cliente 
ideal do voso produto e que vos servirán para desenvolver unha estratexia de 
negocio ad hoc. É dicir, pensada especialmente para el.

O mapa de empatía é a chave para definir e concretar o tipo de negocio de 
forma que sexa adecuado para os intereses e necesidades do noso público 
obxectivo. 

Porque, a que non vos imaxinades igual a unha persoa que escoita C. Tangana 
que a outra á que lle mola Taburete? Pois con calquera produto/servizo pasa o 
mesmo, cada unha ten un tipo de cliente totalmente diferente.

3.Caderno de traballo.
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Imaxinade como sería o voso cliente perfecto, a quen queredes dirixir o 
voso produto ou servizo.

Describide se é muller ou home, a súa idade, se é independente, se ten 
familia, que posición económica e laboral ten, as súas afeccións, se vive 
nunha cidade ou nunha aldea... 

Colocade esta descrición no centro do mapa. Podedes poñerlle nome e 
mesmo unha fotografía, ou se sodes uns lanzados, debuxádeo!

Unha vez identificado o cliente ideal, pasaredes a completar cada unha das 
seccións do mapa de empatía.

Ide pegando post-it de cores en cada sección ata definir o cliente ideal da 
vosa idea de negocio.

Non o fagades rápido co primeiro que se vos ocorra, pensádeo ben, porque 
se vos dirixides a un público incorrecto o voso proxecto non vai funcionar e 
daquela… que foi logo? Haha non, que foi logo?

Debedes identificar o que realmente lle importa ao voso cliente: as súas 
preocupacións, intereses, desexos, aspiracións, frustracións, os seus gustos… 
Non só a nivel profesional, senón tamén a nivel persoal.

Identificade a que problemas se enfronta e como é a súa contorna, se está 
en contacto co mercado ou co sector que elixistes para o voso negocio, etc.
Debedes saber que é o que compra, a quen o compra e por que o compra. 

COMO O FACEMOS?

Pide ao teu profe que proxecte o modelo do mapa de empatía na 
aula ou asegurádevos de que cada equipo teña unha copia impresa 
na súa mesa de traballo.

¡! ¡!

Sección nº 1. Que lle pasa polo Kokoro? (Pensamentos/Sentimentos)

Sección nº 2. Cal é a súa movida? (Contorna social)

3.Caderno de traballo.
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3. @IDEA100% ORIXINALNONFAKE  - ESTUDIO DE MERCADO

Esta sección vai definir as súas decisións de compra, é dicir, o que inflúe na súa 
toma de decisións: a súa contorna familiar, os seus amigos, a súa contorna 
laboral, os anuncios da tele ou prensa, as redes sociais… e a través de que se 
relaciona. 

Así resumido, de quen aceptaría antes un consello de compra? De quen se 
fiaría para probar un novo produto? Vaia, que non falamos só dos influs das 
RR. SS., senón da súa vida en xeral.

Debedes identificar se hai diferenzas entre o que di e fai ao que realmente 
pensa e sente. Este rango de diferenzas pode axudar a definir o voso produto 
ou idea de negocio. 

Trátase de observar como se comporta, como é a súa actitude, que imaxe dá 
de si mesmo, a súa forma de transmitir os seus sentimentos ou intereses 
fronte ao público…

Por medio destas dúas seccións trataredes de definir, por unha banda, as 
carencias e puntos débiles (que o frustra) e polo outro, as súas aspiracións e 
expectativas (que o motiva).

Con iso, poderedes definir a vosa idea de negocio de forma que teña un valor 
real para o cliente ideal, que o axude e que quede satisfeito coa adquisición. É 
dicir, creando a vosa proposta de valor: por que necesita a vosa app ou start-
up, cal é o voso valor diferencial.

Sección nº 3. Quen son os seus influs de referencia? (De quen se fía)

Sección nº 4. Vai de postureo? (Que di/fai)

Secciones nº5 y nº6. Que lle dá baixón? (Frustracións) / Que o fai virse 
arriba? (Motivacións)

Investigade se a vosa idea xa está no mercado ou se existen produtos similares 
para que no caso de que si, lle deades unha volta para mellorala e que se 
diferencie do que xa hai. 

Estudade o posible oco de mercado que atopastes, a oportunidade de negocio 
coa que encheredes ese baleiro.

E non esquezades indicar as profesións que entrarían en xogo no voso modelo 
de negocio!

3.Caderno de traballo.
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Un DAFO é un estudo comparativo do sector ao que ides dirixir a vosa 
idea de negocio, no que se estudan as Debilidades, Ameazas, Fortalezas e 
Oportunidades de empresas similares á vosa, que son a vosa competencia.

Á vez que investigades o mercado, analizaredes a competencia para determinar 
que carencias ou puntos débiles ten, de forma que os poidades converter nas 
fortalezas do voso produto. 

A reconversión das ameazas da competencia en oportunidades para a vosa idea 
de negocio será a chave para diferenciarvos no mercado lanzando un produto 
ou servizo viable.

Ide pegando post-it de cores en cada sección da matriz DAFO para definir a 
vosa idea de negocio.

Este proceso de análise é parte da estratexia da vosa idea de negocio e grazas 
a el, quedará definida a identidade do voso produto ou servizo que queredes 
vender (o que, o como, a quen, por que medios, etc.)

Para axudarvos con esta análise, consultade a páxina da  Dirección Xeral de 
Industria e da Pequena e Mediana Empresa.

4. COMPETENCIA CHALLENGE - Dinámica de grupo  ANÁLISIS DAFO 
Anexo 4

COMO O FACEMOS?

Pide ao teu profe que proxecte o modelo DAFO na aula ou que cada 
equipo teña unha copia impresa na súa mesa de traballo.¡! ¡!

Ide pegando post-it nesta sección, indicando os puntos débiles da vosa 
empresa, as debilidades que deberedes suplir e corrixir respecto á produción 
e aos custos, a imaxe de marca e o seu posicionamento no mercado, se 
sodes coñecedores ou non do sector, o nivel de innovación, a distribución e o 
márketing, etc…

Matriz “ Tranqui, eu controlo” - “Non é ben”. Sección “Debilidades”.

3.Caderno de traballo.
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Nesta parte, deixaredes escritos os puntos fortes da empresa, o que son as 
súas fortalezas, para, unha vez detectadas, impulsalas. Pensade no que fai a 
vosa idea de negocio diferente e atractiva para os clientes potenciais, o seu 
grao de innovación, se está aliñada con algún criterio ou tendencia actual, se é 
sustentable, se se axusta á economía circular, etc.

Matriz “ Tranqui, eu controlo” - “É ben”. Sección “Fortalezas”.

As dúas seccións seguintes refiren a como está a competencia con respecto 
á vosa empresa. Debedes analizar o sector de mercado ao que vos dirixides, 
a contorna (social, clientela, comercios, etc.) na que vos moveredes, e as 
empresas competencia. 

As ameazas serán os aspectos diferenciais (os puntos fortes da competencia) 
que poden desbancar á vosa idea de negocio.

Nesta sección da matriz, colocaredes os post- it indicando os ocos de mercado 
que non están saturados, que pasaron desapercibidos pola competencia, as 
tendencias de mercado, as peticións de clientes, etc.

As oportunidades serán os aspectos chave que poderedes desenvolver para 
que a vosa idea de negocio sexa diferencial con respecto á competencia, 
desmarcando a vosa empresa con respecto ao resto.

Matriz “Controlan outros” - “Non é ben”. Sección “Ameazas”.

Matriz “Controlan outros” - “É ben”. Sección “Oportunidades”.

3.Caderno de traballo.
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Reflexionade sobre a idea de 
negocio. 

Buscade un problema, unha 
necesidade ou desexo que resolva a 
vosa idea.

Estudade o mercado e a 
competencia.

Buscade a diferenciación que 
marcará a idea, que a distinguirá do 
resto.

Definide a base de clientes, o voso 
público obxectivo. 

Definide o valor da idea, o que o fai 
desexable para o cliente potencial.

Definide a estratexia de penetración 
no mercado.

Definide que profesións son 
necesarias para a viabilidade do 
noso negocio.

PRODUTO MÍNIMO VIABLE (PMV)

MODELO DE NEGOCIO

Paso 7.REALIZAMOS A MONTAXE DA NOSA IDEA DE 
NEGOCIO:

Canvas é unha ferramenta gráfica para analizar e crear modelos de negocio de forma 
fácil. Permite ver os aspectos que involucran ao negocio de forma global nun lenzo 
dividido e que xira ao redor da proposta de valor que se ofrece.

MODELO CANVAS. 
Anexo 5

3.Caderno de traballo.
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Isto xa o tedes feito ;)

Nestas tres secciones tedes que escribir as conclusións e achegas ás que 
chegastes na fase previa de investigación e contexto.

Para deixalo todo ben atado, imos encher os seguintes epígrafes:

Problemas / solución / alternativas ao problema:

Esta sección utilízase para detectar as necesidades do mercado e do cliente. 
Debemos orientar o produto ás súas necesidades e desexos.

Isto tamén o tedes feito porque xa identificastes ao cliente ideal, puxéstesvos 
na súa pel e analizastes que é o que pensa, sente, ve, escoita, cales son os 
seus problemas e os beneficios que lle pode achegar o noso produto/servizo, 
así que escribide nesta sección as conclusións e elementos chave vistos no 
Mapa de Empatía.

Deben dar resposta a:

Segmentación de clientes

Para quen estamos a crear valor?

Quen son os nosos clientes máis importantes?

Esta é a peza chave de todo o modelo de negocio. A proposta de valor ou 
vantaxe competitiva é o motivo polo que o cliente nos vai a comprar a nós e 
non a outro. Aquí inclúese o que fai diferente e innovador ao noso produto/
servizo.

Pódese innovar en diferentes aspectos como no modelo de ingresos, alianzas 
empresariais, procesos produtivos, entrega do produto/servizo, marca…

Que sorte, outra cousa máis que xa está feita! Podedes deixar nesta sección as 
conclusións ou elementos chave vistos na Matriz DAFO.

Proposta de valor

3.Caderno de traballo.
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Deben dar resposta a:

Debemos dar respuosta a:

Qué valor estamos entregando a nuestros clientes?

Qué problema resolvemos?

Cuál es la necesidad que satisfacemos?

Qué tipo de producto ofrecemos?

Con que canles podemos chegar aos nosos clientes?

Que canles funcionan mellor?

Cales destas canles son as máis rendibles?

Unha vez definidos os nosos clientes e a proposta de valor que lles ofrecemos, 
temos que chegar a eles. Se non nos coñecen, non nos van a comprar. Aquí 
imos definir as canles de distribución do produto ou servizo.

Canles

Coñecer con que recursos contamos e os que aínda non temos para levar a 
cabo a actividade do noso negocio, é chave á hora de establecer o plan de 
negocios.

Sempre debemos pensar na forma de optimizalos, é dicir, tentar conseguir a 
máxima produtividade posible ao mínimo custo.

Recursos chave

Debemos dar resposta a:
Que recursos esenciais require a nosa proposta de valor?

Que profesións entran en xogo para asegurar a viabilidade do noso 
negocio?

3.Caderno de traballo.
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Debemos dar resposta a:
Que actividade básica require a nosa proposta de valor?

Que profesións son necesarias para o desempeño da nosa actividade?

Cales son as nosas canles?

Cales son as nosas fontes de ingresos?

Para levar a cabo a proposta de valor que queremos ofrecer aos nosos clientes, 
son necesarias certas actividades para preparar o produto antes de que 
chegue ao mercado. É dicir, aquí pensamos no que faremos no noso día a día.

Actividades chave

Se a tecnoloxía vai máis cos vosos gustos e elixistes desenvolver a app, no anexo 6 
deixámosvos un modelo para que vexades como comezar a facelo. Pero olla! É só 
un exemplo, non é necesario que o sigades ao pé da letra. Se cadra o voso proxecto 
ten máis que ver cun xogo ou cunha tenda en liña. Tranquilo todo mundo!, ficade con 
aquilo que vos valla e para o resto botádelle imaxinación!

MODELO APP.
Anexo 6

3.Caderno de traballo.
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ANEXOS

FRUTAKU



ARTIGO / LIGAZÓN DE 
REFERENCIA

SECTOR AGROALIMENTARIO

TIPO DE EMPRENDEMENTO OU 
OPORTUNIDADE DE NEGOCIO…

É INNOVADOR PORQUE…

INDICAR AQUÍ OS ASPECTOS 
TECNOLÓXICOS E DE I+D+i

OCO OU NICHO DE MERCADO 
QUE PASOU A OCUPAR…

PROFESIÓNS QUE ENTRAN EN 
XOGO (Son novas profesións? Hai 
algún sector novo que se uniu ao 
agroalimentario?)

RESPONDE A UNHA NOVA 
DEMANDA SOCIAL OU DA 
POBOACIÓN: CONSUMIDORES, 
AXENDA 2030 E 
SUSTENTABILIDADE, etc.

SOLUCIÓN QUE ACHEGA, 
NECESIDADE QUE COBRE…

Materia: Avaliación ou trimestre:

Escribide aquí o voso nome 
da Crew

A people que 
sodes:

Clase/grupo:

29

ANEXO 1: CREW PASS PARA SABER COMO ESTÁ A COUSA NO SECTOR 
AGROALIMENTARIO E AS ÚLTIMAS TENDENCIAS EN INNOVACIÓN E 
EMPRENDEMENTO.

CREW PASS

4. Anexos.
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ANEXO 2: FOLLA CAMIÑO DO EMPRENDEDOR PARA CONVERTER A NOSA 
IDEA NUNHA START-UP/APP.     

4. Anexos.



ANEXO 3: MAPA DE EMPATÍA     
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ANEXO 4: DAFO  

4. Anexos.
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ANEXO 5: MODELO CANVAS

PROBLEMAS

SEGMENTACIÓN 
DE CLIENTES

SOLUCIÓN PROPOSTA DE VALOR

ALTERNATIVAS 
AO PROBLEMA

PRINCIPAIS RECURSOS

PRINCIPAIS ACTIVIDADES

CANLES

MODELO CANVASMODELO CANVAS

4. Anexos.



ANEXO 6: MODELO DE APP

LOGO

Nome pantalla

HOME

Imaxe

LOGO

Texto

Botón

Rapazada
Lembrade! este modelo é só un exemplo, non  tendes que seguilo ao pé da letra.
Nel podedes ver un exemplo moi sinxelo de como pode ser unha  app, polo que apañade aquilo o que vos valla e a partir de aí, fluíde!

MENÚ

PERFIL

ICONA

SECCIONS

Texto Texto

Texto

Texto Texto

Texto

Modelo de APPModelo de APP



ANEXO 6: MODELO DE APP

PRODUTO/SERVIZO

Imaxe

LOGO

Texto

Texto

Nome pantalla

Imaxe

Imaxe

LOGO

Texto

Nome pantalla

MARCA

Rapazada
Lembrade! este modelo é só un exemplo, non  tendes que seguilo ao pé da letra.
Nel podedes ver un exemplo moi sinxelo de como pode ser unha  app, polo que apañade aquilo o que vos valla e a partir de aí, fluíde!

Modelo de APPModelo de APP

QUEN SOMOS?
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