
 

A xornada ten carácter gratuíto. 
Entregarase diploma de asistencia. 

 

 
Pódese inscribir chamando ao teléfono 981.784.704 ou a través do enderezo 

electrónico: cooperativismo@consorcioam.org 
 

Máis información en: 
www.eusumo.gal 

www.cooperativasdegalicia.com 
 

Actividade cofinanciada pola Xunta de Galicia 
 

Xornada: 

 “Habilidades Sociais para o 
Emprendemento Cooperativo” 

 27 de Setembro de 2017 
CFEA GUÍSAMO - Bergondo 

 Lg. Bos 14 

15640 Bergondo 

A xornada “Habilidades Sociais para o Emprendemento Cooperativo” 
enmárcase no programa de actuación 2017 da Rede Eusumo.  

A Rede Eusumo é unha rede de impulsada pola Consellería de Economía, 
Emprego e Industria para o fomento do cooperativismo e a economía social. 

 A través da Rede Eusumo: 

 • Foméntase o espírito emprendedor a través da fórmula cooperativa. 

• Préstase apoio directo á creación e consolidación de emprego con base na 
economía social. 

• Impúlsase o modelo empresarial no ámbito local, a través de accións de 
formación, divulgación e asesoramento para o autoemprego colectivo. 

  

 

 



 Dar a coñecer a 

importancia das 

habilidades sociais e o 

traballo en equipo a hora 

da búsqueda de emprego 

ou no emprendemento 

cooperativo. 

A Xornada está dirixida os alumnos do ciclo de Xardinería e 
Floraria, a fin de complementar a súa formación e presentar as 
cooperativas como unha fórmula empresarial de éxito para futuros 
proxectos emprendedores. 

 

A quen vai dirixido? 

13.00 hrs. do 27 de setembro inicio da Xornada:   

“Habilidades Sociais para o Emprendemento Cooperativo” 

 

- Presentación da Rede Eusumo e da Oficina de 
Fomento Cooperativo do Consorcio As Mariñas 

- Coñece a fórmula cooperativa  

- Qué son las habilidades sociais 

- O traballo en equipo 

- Importancia das habilidades sociais para o 
emprendemento cooperativo 

- Tipos de habilidades sociais 

- Proxección de exemplos e realización de dinámicas  

 
D. Ángel Ruiz Cabanelas   

Técnico de Fomento Cooperativo Consorcio As Mariñas 

 

15.00 hrs. Finalización da Xornada 
 

 

 

 

 

programa 

A Oficina de Fomento Cooperativo do Consorcio As Mariñas continua as 
súas actividades grazas ao apoio da Consellería de Economía, Emprego 
e Industria. 

A súa actividade intégrase na Rede Eusumo e dará servizo e apoio ás 
iniciativas de fomento do cooperativismo e á economía social no ámbito 
territorial dos concellos de Abegondo, Arteixo, Bergondo, Betanzos, 
Cambre, Carral, Culleredo, Oleiros e Sada. 

Que finalidade ten a xornada? 


