C ATÁ LO G O D E AC T I V I DA D E S
EUSUMO

Actividades · Emprendemento · Formación

“A BUSCA”, ATOPANDO OS PRINCIPIOS E OS VALORES DA ECONOMÍA SOCIAL
OBXECTIVO
Esta dinámica busca achegarlle os valores e os
principios da economía social ao alumnado máis novo
mediante unha aprendizaxe inclusiva e participativa a
partir de xogos dinámicos.
Trátase de redescubrir a economía social a través dos
seus valores: axuda mutua, responsabilidade,
democracia, igualdade, equidade, solidariedade e
transparencia.

DURACIÓN
2 horas

PERSOAS DESTINATARIAS
Alumnado de primaria e infantil dos colexios distribuídos ao longo do territorio galego.

ESTRUTURA
Trátase da realización dunha xincana con nenos e nenas que, divididos en diferentes equipos que contarán con persoal
orientador de economía social, deberán superar unha serie de retos/xogos distribuídos a modo de mapa para alcanzar
un obxectivo final.
Cada un dos retos/xogos estará dedicado a explicar e transmitir un valor ou principio de economía social, o que lles
facilitará a comprensión e lles permitirá interiorizar cada un deses valores e principios.
O obxectivo principal da xincana será, a través dun mapa e unha serie de incógnitas, conseguir letras ou elementos
escondidos ao longo do colexio para formar palabras “máxicas” ligadas á importancia da comunidade. Estas desbloquearanse en función dos retos/xogos que van superando e que estarán aliñados cos principios e os valores de economía social.
Por tanto, proponse unha metodoloxía activa e inclusiva que potencie os valores e os principios da economía social.

LABORATORIOS DINÁMICOS DE CREACIÓN CULTURAL E ARTÍSTICA
OBXECTIVO
Os obxectivos desta dinámica son:
• Redescubrir a economía social a través dos seus
valores: axuda mutua, responsabilidade, democracia,
igualdade, equidade, solidariedade e transparencia.
• Repensar o emprendemento e o traballo desde o
comunitario, o social e o creativo.
• Empregar os procesos de creación artística como
metodoloxía de traballo comunitario e medio lúdico
para interiorizar os valores e os principios da economía
social.

DURACIÓN
2 horas

PERSOAS DESTINATARIAS
Alumnado de primaria, secundaria e bacharelato dos centros educativos distribuídos ao longo do territorio galego, así
como os centros de formación profesional.

ESTRUTURA
Mediante dinámicas de participación colectiva, traballarase en grupo para xerar ideas transformadoras que, fronte ao
individualismo, visualicen o poder do grupo na transformación social. Nos laboratorios de creación mediante técnicas
propias da creatividade e da educación artística buscarase transformar a contorna do alumnado participante. Os
valores propios da economía social serán o eixe central facilitador das diversas creacións colectivas que se obterán só
coa implicación total do grupo. Cada laboratorio pódese adaptar técnica e tematicamente en función da súa idade.
Proposta de laboratorios:
· Cultura Urbana Laboratorio de pintura mural para aproximarnos ao mundo do graffiti e crear colectivamente un
mural cooperativo. Adaptable a calquera franxa de idade.
· A nova vida dos obxectos Laboratorio de creación artística a través da reciclaxe, onde nos introduciremos no mundo
do deseño a través da utilización ecolóxica de materiais de refugallo. Adaptable a calquera franxa de idade.
· Enredados Laboratorio de creación artística a través do corpo e o tecido. Destinado ao alumnado de primaria.
· Intercambio de roles Laboratorio de creación de personaxes a través de creación plástica e literaria. Destinado ao
alumnado de secundaria, bacharelato e centros de formación profesional.
· Improvisación Laboratorio de creación escénica e introdución á performance. Destinado ao alumnado de secundaria, bacharelato e centros de formación profesional.

LIGA UNIVERSITARIA DE DEBATE EN ECONOMÍA SOCIAL
OBXECTIVO
Liga universitaria de debate en economía social co fin de
fomentar entre o estudantado universitario o diálogo e a
confrontación de ideas asociadas á creación de empresas de
economía social e as súas vantaxes con respecto a outras
fórmulas mercantís para impulsar proxectos colaborativos en
sectores emerxentes e puxantes.
O obxectivo final é que se formen clubs de debate sobre
economía social nos centros universitarios e de formación
profesional. A finalidade é dotar de continuidade este tipo de
formación integral do estudantado no ámbito escolar, como
exercicio de convivencia e desenvolvemento das habilidades
persoais de procura da información, análise, expresión oral,
integración, actitude de escoita, traballo en equipo e rapidez de
réplica.

DURACIÓN
10 horas

PERSOAS DESTINATARIAS
Estudantado universitario das tres universidades de Galicia.

ESTRUTURA
A liga universitaria de debate en economía social é unha competición intelectual aberta, na que hai unha discusión dialéctica por equipos, con intervencións sucesivas de cada orador (similar a un debate parlamentario), e na que cada equipo
defende unha postura (por sorteo) sobre un tema como é o de creación de empresas de economía social e as súas vantaxes
sobre outras fórmulas mercantís para impulsar proxectos colaborativos innovadores en sectores emerxentes e puxantes.
Así mesmo, a través desta actividade non só se difunde a economía social e as oportunidades de emprendemento que
ofrece este sector, senón que ademais o alumnado pon en práctica as habilidades oratorias, sociais e directivas.
A estrutura para este tipo de actividade é a seguinte:
1. Introdución da dinámica
2. Formación: presentación das temáticas e pílula formativa sobre a economía social (características e particularidades)
e as súas fórmulas empresariais aliñadas coa nova economía colaborativa. Oportunidades de emprendemento en sectores emerxentes.
3. Discursos improvisados: como usar os argumentos e defender unha postura.
4. Debates curtos: cambio de roles e posturas, coordinación do equipo de debate.
5. Debates longos: práctica do rol de xuíz/xuíza.
6. Distribución dos participantes en grupos e sorteo das temáticas vinculadas ás oportunidades de emprendemento en
economía social como as mellores fórmulas de empresas que se adaptan aos novos sectores asociados á economía
colaborativa.
7. Ensaio e debate interno sobre a defensa e as propostas asociadas á temática adquirida por sorteo.
8. Secuenciación (formato liga) de debates.
9. Un xurado, composto por especialistas, avalía as intervencións das persoas oradoras e decide quen gaña.

START TALKS DE ECONOMÍA SOCIAL
OPORTUNIDADES DE EMPRENDEMENTO EN SECTORES EMERXENTES
OBXECTIVO
Os start talks pretenden facer reflexionar sobre algúns retos
clave que deben exporse a unha persoa que quere emprender,
así como presentar a economía social como aquela que integra
as fórmulas empresariais que mellor se adaptan aos sectores
emerxentes e aos novos modelos de negocio innovadores.

DURACIÓN
2 horas

PERSOAS DESTINATARIAS
Empresas de economía social, persoas emprendedoras, empresas en fase de transformación e persoas desempregadas.

ESTRUTURA
Os start talks de economía social serán encontros con persoas emprendedoras ou interesadas en emprender, fundamentados en impulsar o autoemprego a través de empresas de economía social e en sectores emerxentes e puxantes.
Baixo o nome de start talk (“empezar a falar”), crearase un punto de encontro para pensar, reflexionar, evidenciar…,
mediante dinámicas participativas e de maneira próxima, temas para exporlle á persoa emprendedora nunha nova etapa
que quere comezar, achegándolle oportunidades de negocio en diversos sectores emerxentes a través de fórmulas de
economía social.
Cada start talk estrutúrase da seguinte forma:
• Intervención de especialista: oportunidades de negocio asociadas no sector obxecto do start talk.
• Intervención de especialista: fórmulas de economía social que mellor se adaptan aos modelos de negocio propostos e
as vantaxes que este tipo de fórmulas posibilitan.
• Preguntas
• Empresa-emprendedor/a: encontro workshop empresa-emprendedor/a.
• Networking

WORKSHOPS O IMPULSO DA ECONOMÍA SOCIAL EN EMPRESAS DE BASE TECNOLÓXICA
OBXECTIVO
O obxectivo desta actividade é promover a economía
social no emprendemento en EBT, start-ups e spin-offs
co obxectivo de dar un salto cualitativo na calidade das
empresas que integran o sector.
Ademais, esta actividade actuará como unha
ferramenta de captación de novos grupos promotores
e servirá para impulsar a Rede Eusumo a través das
universidades (actualmente todas elas socias da rede),
os centros tecnolóxicos, os viveiros de empresas ou as
aceleradoras empresariais.

DURACIÓN
2 horas

PERSOAS DESTINATARIAS
Empresas EBT, start-ups e spin-offs e persoas emprendedoras asociadas a este tipo de empresas e sectores predominantes nelas.

ESTRUTURA
Nestes workshops mostraranse as diferentes fórmulas empresariais que mellor se adaptan a este tipo de empresas e
poranse de relevancia as súas vantaxes: como os modelos de economía social se adaptan mellor ao funcionamento que
requiren os e as emprendedoras de base tecnolóxica, start-up ou spin-off que calquera outro modelo empresarial, xa
que, por exemplo, favorecen a cooperación e a xeración de redes, tanto dentro da organización como con outras
empresas, e favorece a organización horizontal á que tenden estes modelos de empresas EBT/start-ups/spin-offs.
Desta forma proxéctase esta realidade que debe ser coñecida nestes espazos xeradores de sinerxías que dan lugar a
novas realidades empresariais para que poidan telas en conta á hora de emprender.

ENCONTROS SPEED-DATING DE ECONOMÍA SOCIAL
OBXECTIVO
Realizaranse eventos speed-dating baixo tres modalidades, cada unha cun obxectivo distinto:
• Speed-dating para persoas emprendedoras de economía social: busca conectar emprendedoras/es que
queren impulsar proxectos de economía social co
obxectivo de facelo de forma conxunta, ben pola necesidade de atopar novas persoas socias ou ben por xerar
sinerxías para promover un proxecto común.
• Speed-dating para o fomento da intercooperación:
orientado a fomentar a intercooperación entre entidades de economía social ou con outras empresas
mercantís co obxectivo de que se coñezan e promovan
proxectos conxuntos.
• Speed-dating para a creación de proxectos cooperativos: dirixido tanto a empresas de economía social
como a outras empresas mercantís co obxectivo de
promover a creación de cooperativas de servizos entre
elas para abaratar custos (comprar máis barato, promocionarse de forma conxunta…).

DURACIÓN
3 horas

PERSOAS DESTINATARIAS
Empresas de economía social, persoas emprendedoras, outras empresas mercantís, empresas en transformación e
persoas desempregadas.

ESTRUTURA
Os eventos speed-dating consistirán en breves encontros orientados a conectar persoas emprendedoras e empresas co
obxectivo de impulsar proxectos e entidades de economía social.
Estes encontros responderán a un formato breve de 2 horas de duración. A técnica consiste en reunións individuais nas
que varias persoas se reúnen en mesas e manteñen charlas cronometradas para, nun curto período de tempo, poder
coñecerse uns a outros. A idea é que todos os participantes se relacionen entre si; por iso as charlas son breves e
cronometradas, o que posibilita que cada participante vaia rotando de mesa en mesa e chegue a establecer encontros
con todos os asistentes.
Ao final da xornada todos falan entre si e determinan as posibilidades de avanzar na intercooperación cara a un novo
proxecto ou unha nova empresa de economía social.
Co obxectivo de facilitar o networking, o evento dispoñerá dun tempo final “libre” para fomentar encontros informais
e que os participantes se reúnan con aqueles que consideran que poden obter sinerxías para o impulso de proxectos
de economía social.

A ECONOMÍA SOCIAL COMO UN SECTOR CREADOR DE EMPREGO DE CALIDADE
OBXECTIVO
Difundir a economía social como un sector creador de
emprego de calidade e aliñado con actividades
endóxenas do territorio galego e coa nova economía
colaborativa, que se fundamenta nos sectores máis
novos e emerxentes identificados no Plan estratéxico
de Galicia 2020 e na RIS3 de Galicia.

DURACIÓN
3 – 4 horas

PERSOAS DESTINATARIAS
Axentes de emprego, asesores empresariais, técnicos dos grupos de acción local do sector pesqueiro (GALP), técnicos
dos grupos de desenvolvemento rural (GDR), técnicos de emprendemento das entidades socias da Rede Eusumo,
técnicos de aceleradoras e da Rede de Viveiros de Empresa de Galicia e outros técnicos de emprendemento.

ESTRUTURA
A través de seminarios percorreranse as seguintes dinámicas:
• Características das fórmulas de economía social: diferenzas con outras formas xurídicas
• Etapas para o impulso e a consolidación dun proxecto empresarial de economía social
• Incentivos existentes para o impulso empresarial dun proxecto de economía social
• Casos de boas prácticas

A ECONOMÍA SOCIAL, UN SECTOR FACILITADOR DA INCLUSIÓN SOCIOLABORAL
OBXECTIVO
Fundamentado nos seus principios e valores, a
economía social é un sector que por si mesmo debe
facilitar a inclusión laboral. O obxectivo desta
actividade é fomentar a economía social e a cultura
emprendedora en colectivos de difícil inserción e
mostrar esta alternativa como unha saída real a
situacións de dificultade.

DURACIÓN
2 horas

PERSOAS DESTINATARIAS
Asociacións de mulleres rurais, empresas, asociacións e colectivos que traballen na inclusión e a erradicación da
pobreza e asociacións e colectivos que acompañen e defendan as vítimas de violencia machista así como empresas,
asociacións e colectivos que traballen con persoas con discapacidade.

ESTRUTURA
A través de dinámicas de participación en grupo, destacaranse as características do emprendemento colectivo para
explicar que son as empresas de economía social, as súas características e os seus valores.
Poñeranse en valor as potencialidades de autoemprego e de arraigamento á comunidade que as fórmulas empresariais
de economía social teñen implícitas.
Estas dinámicas de participación basearanse en xogos de aprendizaxe e adáptanse ao público obxectivo pertinente.

MECANO DE EMPRENDEMENTO EN ECONOMÍA SOCIAL
OBXECTIVO
Os mecanos son entendidos como xogos a base de
pezas coas que poden compoñerse diversas
construcións.
O mecano de economía social busca a construción de
proxectos empresariais de economía social a través
dunha metodoloxía de aprendizaxe fundamentada en
sete dinámicas de grupo e eminentemente prácticas
chamadas “BOX”.
Estes “BOX" integran o conxunto de “pezas” necesarias
que permitirán o desenvolvemento dun grupo de
escenarios onde se traballarán desde a detección dos
problemas
existentes
na
nosa
contorna,
a
identificación de ideas de negocio que dean resposta
ás necesidades detectadas, a construción de proxectos
de economía social e a súa posterior validación co
mercado, para finalmente desenvolver os mecanismos
que permitan a correcta comunicación dos devanditos
proxectos á sociedade (investidores, consumidores ou
outros axentes de interese).

DURACIÓN
20 horas

FORMACIÓN

PERSOAS DESTINATARIAS
Grupos promotores, persoas interesadas en emprender, membros das entidades de economía social e axentes
intermedios.

ESTRUTURA
A metodoloxía do mecano de economía social baséase en ir ensamblando, a través das distintas dinámicas, as pezas do
“BOX” ata chegar á construción final dun proxecto de economía social.
BOX (dinámicas) que integran este curso:
• Dinámica 1. Box de dilemas
• Dinámica 2. Box de solucións
• Dinámica 3. Box de empatía
• Dinámica 4. Box de experiencias
• Dinámica 5. Box de valor
• Dinámica 6. Box de negocio
• Dinámica 7. Box pitch

FINANZAS PARA NON FINANCEIROS
OBXECTIVO
Mediante este curso preténdese facilitar unha visión
integrada dos conceptos e os instrumentos claves de
contabilidade e finanzas para a xestión das empresas
de economía social. Entre os obxectivos específicos que
se perseguen figuran os seguintes:
• Achegar aspectos conceptuais financeiros a persoas
non familiarizadas con vocabulario financeiro.
• Facilitar que os asistentes analicen a un primeiro nivel
o balance e a conta de resultados dunha empresa de
economía social.
• Interpretar a situación patrimonial e económica da
empresa de economía social.

DURACIÓN
20 horas

FORMACIÓN

PERSOAS DESTINATARIAS
Grupos promotores, persoas interesadas en emprender, membros das entidades de economía social e
intermedios.

axentes

ESTRUTURA
Curso presencial desenvolvido a través de módulos formativos que, empregando unha metodoloxía participativa,
abordarán diferentes temáticas asociadas coa análise contable e a análise financeira.
En todos os módulos traballarase a través de dinámicas de grupo cuxos resultados se irán compartindo coa totalidade
da clase á vez que se vai avanzando na temática tratada. Por último, realizarase un resumo que ben pode configurar o
docente ou que se realizará de maneira colectiva co fin de afianzar as capacidades adquiridas en cada unha das sesións.
Trátase, en definitiva, de constituír a aprendizaxe a través da experiencia e da participación.
Programa:
• Módulo 1. Análise contable
• Módulo 2. Análise financeira
• Módulo 3. Plan económico-financeiro

HABILIDADES PARA DIRECTIVAS DE EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL
OBXECTIVO
As mulleres deben ser unha prioridade para a Rede
Eusumo. Tal e como recolle a Organización Internacional do Traballo-OIT no seu informe Avanzar cara á
igualdade: o camiño cooperativo, publicado no pasado
2016 e realizado coa Alianza Cooperativa Internacional,
“as cooperativas son plataformas eficaces para lograr a
igualdade de xénero e o empoderamento da muller”.
Atopámonos, pois, diante dun modelo de empresa que
se demostrou como ferramenta para mellorar a igualdade na vida de millóns de mulleres en todo o mundo.
De feito, e segundo o mesmo informe, a participación
feminina nas empresas de economía social reduce a
pobreza, xa que a súa incorporación a unha entidade
de economía social supón cambios positivos na súa
vida: actividades laborais novas e máis produtivas
grazas ás cales perciben maiores ingresos, mellor distribución das tarefas de coidados no ámbito doméstico, maior
poder de decisión no fogar e mellor participación nos asuntos da comunidade, ao ser as cooperativas unha parte
activa das sociedades nas que se asentan. É, por tanto, un modelo de empresa, unha maneira de emprendemento
colectivo, que é máis beneficioso para a sociedade e dunha maneira especial para as mulleres.
Con todo, aínda que o modelo cooperativo parece, a priori, máis igualitario que o resto dos modelos empresariais,
non podemos esquecer que as mulleres pertencen a unha sociedade e que esta segue mantendo estruturas e educacións diferenciadas. Cómpre, por tanto, incidir no empoderamento das mulleres que xa forman parte de entidades da
economía social para así axudar á súa consolidación nas organizacións e favorecer o seu acceso a cargos directivos.
Este curso de formación en habilidades directivas ten esta finalidade.

DURACIÓN
20 horas

FORMACIÓN

PERSOAS DESTINATARIAS
Principalmente dirixido ás mulleres (emprendedoras, mulleres interesadas en emprender, membros das entidades de
economía social, axentes intermedios, empresarias alleas á economía social, grupos promotores…).

ESTRUTURA
Curso presencial desenvolvido a través de catro módulos formativos que, empregando unha metodoloxía participativa,
abordarán diferentes temas que, no seu conxunto, dotarán as mulleres dun maior número de ferramentas para desempeñar labores directivos.
En todos os módulos traballarase a través de dinámicas de grupo cuxos resultados se irán compartindo coa totalidade
da clase á vez que se vai avanzando na temática tratada. Por último, realizarase un resumo que ben poderá configurar
o docente ou que se realizará de maneira colectiva coa finalidade de afianzar as capacidades adquiridas en cada unha
das sesións. Trátase, en definitiva, de constituír a aprendizaxe a través da experiencia e da participación.
Os módulos formativos son:
• Módulo 1. Teoría de xénero
• Módulo 2. Comunicación
• Módulo 3. Intelixencia emocional
• Módulo 4. Xestión de tempos e experiencias

MELLORA A COMUNICACIÓN E AS TÚAS HABILIDADES SOCIAIS E
XESTIONA DE MANEIRA EFICIENTE A TÚA EMPRESA DE ECONOMÍA SOCIAL
OBXECTIVO
Mellorar nas habilidades sociais e comunicativas cada
vez é máis necesario no mundo profesional, non só
para avanzar no liderado e o carisma persoal, senón
tamén para comunicar dunha maneira eficaz e poder
alcanzar os retos marcados pola empresa de economía
social.
Entre outros obxectivos específicos que pretende este
curso destacan:
•
•
•
•
•
•
•

DURACIÓN
20 horas

Mellorar as habilidades comunicativas
Mellorar en procesos negociadores
Superar a vergoña de falar en público
Mellorar en técnicas de debate e retórica
Aprender a xestionar equipos de modo eficiente
Mellorar no traballo en equipo
Facilitar a predisposición á intercooperación

FORMACIÓN

PERSOAS DESTINATARIAS
Grupos promotores, persoas interesadas en emprender, membros das entidades de economía social e
intermedios.

axentes

ESTRUTURA
Curso presencial desenvolvido a través de catro módulos formativos que, empregando unha metodoloxía participativa,
abordarán diferentes temáticas asociadas coa mellora da comunicación e as habilidades sociais.
En todos os módulos traballarase a través de dinámicas de grupo cuxos resultados se irán compartindo coa totalidade
da clase á vez que se vai avanzando na temática tratada. Por último, realizarase un resumo que ben poderá configurar
o docente ou que se realizará de maneira colectiva coa finalidade de afianzar as capacidades adquiridas en cada unha
das sesións. Trátase, en definitiva, de constituír a aprendizaxe a través da experiencia e da participación.
Os módulos formativos son os seguintes:
• Módulo 1. Mellora das habilidades de comunicación
• Módulo 2. Técnicas de negociación
• Módulo 3. Xestión de equipos
• Módulo 4. Xestión de conflitos

FERRAMENTAS OFIMÁTICAS
PARA A XESTIÓN DO TEU PROXECTO DE ECONOMÍA SOCIAL
OBXECTIVO
Introducir e favorecer o uso das ferramentas ofimáticas
nos proxectos de economía social para mellorar na
xestión destes. Entre os obxectivos que se buscan
están:
• Distinción de ferramentas ofimáticas libres e comerciais.
• Creación, modificación e impresión de documentos de
texto, follas de cálculo e presentación de diapositivas
nas aplicacións ofimáticas.

DURACIÓN
20 horas

FORMACIÓN

PERSOAS DESTINATARIAS
Grupos promotores, persoas interesadas en emprender, membros das entidades de economía social,
intermedios e persoas con discapacidade ou en risco de exclusión social.

axentes

ESTRUTURA
Taller formativo de manexo e uso de ferramentas ofimáticas. Durante as diferentes sesións utilizaranse equipos
informáticos para interiorizar, dunha forma práctica e visual, os conceptos tratados.
Contido do curso:
• Módulo 1. Creación e modificación de documentos de texto, barras de menú, estándar e formato.
• Módulo 2. Creación e modificación de follas de cálculo, xeración de fórmulas e macros.
• Módulo 3. Creación e modificación de presentación de diapositivas, operacións con imaxes, engadido de efectos e
configuración da animación.
• Módulo 4. Como mellorar a xestión mediante estas ferramentas. Personalización de barras de ferramentas,
configuración de contornas, recuperación de documentos e problemas comúns.

COMERCIALIZACIÓN E MARKETING A TRAVÉS DAS TIC PARA
O IMPULSO DE PROXECTOS DE ECONOMÍA SOCIAL
OBXECTIVO
Este curso está orientado a facilitarlles novos métodos
de marketing e comunicación ás empresas de
economía social co obxectivo de situar dunha forma
óptima o seu proxecto e, como consecuencia, mellorar
a comercialización dos seus negocios.

DURACIÓN
20 horas

FORMACIÓN

PERSOAS DESTINATARIAS
Grupos promotores, persoas interesadas en emprender e membros das entidades de economía social.

ESTRUTURA
Mediante un modelo de aprendizaxe, caracterizado, en todo momento, pola accesibilidade do alumnado á contorna e
a súa interactividade con ela, coa finalidade de que poida construír aprendizaxes estruturadas, presentaranse os
seguintes módulos formativos orientados á comercialización e ao marketing a través da TIC:
• Módulo1. A comunicación estratéxica na empresa. Crear valor e dalo a coñecer.
• Módulo 2. Branding social: desenvolvemento da marca a través da identidade corporativa e as súas aplicacións
• Módulo 3. Redes sociais, marketing de contidos e seguimento en liña
• Módulo 4. Usabilidade e analítica web
• Módulo 5. Posicionamento SEO
• Módulo 6. Publicidade en liña e apps
• Módulo 7. Marketing móbil e email marketing
• Módulo 8. Vendas conxuntas a través de internet

RÉXIME XURÍDICO E LEGAL DAS EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL
OBXECTIVO
Este curso está encamiñado a facilitar unha visión
integral da contorna económica e legal que rodea as
empresas de economía social, con especial fincapé nas
cooperativas e as sociedades laborais.

DURACIÓN
20 horas

FORMACIÓN

PERSOAS DESTINATARIAS
Grupos promotores, persoas interesadas en emprender, membros das entidades de economía social,
intermedios e asesorías fiscais e laborais.

axentes

ESTRUTURA
Curso presencial desenvolvido a través de catro módulos formativos que, empregando unha metodoloxía participativa,
abordarán diferentes temáticas asociadas coa contorna económica e legal das empresas de economía social.
Módulos que inclúe este programa:
• Módulo 1. As sociedades de economía social: introdución. Fundamentos legais das sociedades cooperativas e as
sociedades laborais; diferenzas entre as sociedades cooperativas, as sociedades laborais e as sociedades capitalistas.
• Módulo 2. Constitución das sociedades laborais e sociedades cooperativas, así como os seus socios/as: requisitos e
procedemento de constitución; clases de socios/as; procedemento de alta e baixa de socios/as; dereitos e obrigacións
dos socios/as.
• Módulo 3. Os órganos sociais: en particular, a asemblea xeral e o órgano de administración.
• Módulo 4. Réxime económico-financeiro. Fiscalidade: recursos financeiros; determinación e distribución do
resultado económico do exercicio.

CREACIÓN E XESTIÓN DE PROXECTOS DE ECONOMÍA SOCIAL
OBXECTIVO
Este curso recolle diversos módulos que percorren
dunha forma práctica as pautas, os recursos e os
coñecementos necesarios para abordar con éxito un
proxecto empresarial de economía social.

DURACIÓN
20 horas

FORMACIÓN

PERSOAS DESTINATARIAS
Grupos promotores, persoas interesadas en emprender, membros das entidades de economía social,
intermedios, e asesorías fiscais e laborais.

axentes

ESTRUTURA
Mediante un modelo de aprendizaxe caracterizado, en todo momento, pola accesibilidade do alumnado á contorna e
a súa interactividade con ela, coa finalidade de que poida construír aprendizaxes estruturadas, presentaranse os
seguintes módulos formativos orientados á creación e á xestión de proxectos de economía social:
• Módulo 1. Que é a economía social? Que entidades a conforman?
• Módulo 2. Entidades de economía social: características, particularidades e diferenzas fronte a outras fórmulas xurídicas
• Módulo 3. Funcionamento democrático e participativo nas organizacións de economía social
• Módulo 4. Como validar a idea de negocio. Que entidade de economía social se adapta mellor ao proxecto de economía social
• Módulo 5. Cono analizar a viabilidade técnica, económica e financeira dun proxecto de economía social. O plan de
empresa
• Módulo 6. Legalidade e fiscalidade das entidades de economía social.
• Módulo 7. Pasos para poñer en marcha un proxecto de economía social. A importancia de intercooperar
• Módulo 8. A responsabilidade social empresarial nas entidades de economía social asociada aos valores e principios
deste sector
• Módulo 9. Financiamento, recursos e liñas de axuda para a creación de empresas cooperativas

A RSC E A ECONOMÍA SOCIAL COMO VEHÍCULOS DE INTEGRACIÓN DE PERSOAS CON
DISCAPACIDADE OU EN RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL A TRAVÉS DO EMPREGO
OBXECTIVO
Promover a RSC e a economía social como forma de
integrar no contexto laboral persoas con discapacidade
ou en risco de exclusión social, mediante políticas
internas inclusivas.

DURACIÓN
20 horas

FORMACIÓN

PERSOAS DESTINATARIAS
Grupos promotores, persoas interesadas en emprender, membros das entidades de economía social,
intermedios, persoas con discapacidade ou en risco de exclusión social.

axentes

ESTRUTURA
Curso presencial desenvolvido a través de catro módulos formativos que, empregando unha metodoloxía participativa,
abordarán diferentes temáticas asociadas á RSC e á economía social como forma de integrar no contexto laboral
persoas con discapacidade ou en risco de exclusión social.
· Módulo 1. A que nos referimos cando falamos de exclusión?
· Módulo 2. Como poden as empresas de economía social exercer a súa responsabilidade social no ámbito do
emprego?
· Módulo 3. As empresas de inserción e os centros especiais de emprego
· Módulo 4. Xestión dun proxecto de integración de persoas con discapacidade ou en risco de exclusión social

XESTIÓN, EDICIÓN E CONFIGURACIÓN DA PRESENZA EN LIÑA DO TEU PROXECTO DE
ECONOMÍA SOCIAL A TRAVÉS DE WORDPRESS (WEB) E DE PRESTASHOP (TENDA EN LIÑA)
OBXECTIVO
Mellorar a presenza en liña das empresas de economía
social a través do desenvolvemento e o deseño dunha
páxina web e o impulso das vendas a través da creación
da súa tenda en liña.
Este obradoiro, de carácter práctico, está dirixido a que
as persoas participantes adquiran os coñecementos
básicos para comezar a realizar o seu propio blog ou
web, a través do software libre WordPress. A finalidade
é mellorar a comunicación da súa empresa de
economía social e aumentar a súa visibilidade, tanto a
través da mellora do posicionamento como abrindo
novas canles de comunicación, así como progresar na
comercialización dos seus produtos e vendas a través
da creación dunha tenda en liña.

DURACIÓN
20 horas

FORMACIÓN

PERSOAS DESTINATARIAS
Grupos promotores, persoas interesadas en emprender, membros das entidades de economía social,
intermedios, persoas con discapacidade ou en risco de exclusión social.

axentes

ESTRUTURA
Taller práctico de creación de páxinas web, a través de WordPress, e de tendas en liña, mediante PrestaShop. Durante
as diferentes sesións utilizaranse equipos informáticos para interiorizar dunha forma práctica e visual os conceptos
tratados.
Contido do curso:
· Módulo 1. Introdución á creación de blogs e webs autoeditables e autoxestionables
· Módulo 2. Creación de páxinas web e blogs
· Módulo 3. Edición e xestión dunha tenda en liña en PrestaShop

INNOVACIÓN E CREATIVIDADE NAS ORGANIZACIÓNS DE ECONOMÍA SOCIAL
OBXECTIVO
A través deste curso preténdese dotar o alumnado das
competencias necesarias para promover a creatividade
e impulsar proxectos de I+D+i. Neste módulo
combínanse coñecemento e ferramentas encamiñadas
a mellorar a capacidade das organizacións de
economía social, facendo da I+D+i un recurso para
impulsar os seus proxectos e afianzarse no mercado.

DURACIÓN
20 horas

FORMACIÓN

PERSOAS DESTINATARIAS
Grupos promotores, persoas interesadas en emprender, membros das entidades de economía social e axentes
intermedios.

ESTRUTURA
Este curso realizarase en formato en liña, garantindo a mesma calidade docente que se obtén en formato presencial,
cun enfoque flexible e innovador que rompe coas barreiras xeográficas e a incompatibilidade de horarios, o que
permite unha optimización do tempo.
• Módulo 1. Por que innovar? A innovación na sociedade da información
• Módulo 2. Características dos proxectos de innovación
• Módulo 3. Análise e selección de ideas de proxectos
• Módulo 4. Procesos de innovación
• Módulo 5. Xestión da innovación
• Módulo 6. Como xerar a creatividade nun contorno de traballo: principais ferramentas de fomento da
creatividade
• Módulo 7. Deseño dun proxecto de I+D+i: o ciclo de vida dun proxecto de innovación
• Módulo 8. LivingLabs e espazos sociais de innovación
• Módulo 9. As TIC como facilitadores de proxectos e procesos innovadores
• Módulo 10. Boas prácticas en empresas de economía social

A INTERNACIONALIZACIÓN NAS EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL:
SAÍNDO AOS MERCADOS EXTERIORES
OBXECTIVO
Este curso en liña pretende introducir o alumnado nas
características dos procesos de internacionalización e
nas decisións fundamentais asociadas a eles. Por este
motivo, percórrense distintos módulos orientados a dar
a coñecer, por exemplo, a importancia do plan de
internacionalización como ferramenta necesaria para o
inicio da actividade internacional dunha cooperativa;
percorrer os aspectos máis singulares de operativa
internacional, tales como os referidos á loxística ou á
definición do prezo de exportación; ou explorar as
posibilidades
de
consorcios
conxuntos
de
internacionalización como forma de intercooperar en
mercados estranxeiros.

DURACIÓN
20 horas

FORMACIÓN

PERSOAS DESTINATARIAS
Grupos promotores, persoas interesadas en emprender e membros das entidades de economía social.

ESTRUTURA
Este curso realizarase en formato en liña, garantindo a mesma calidade docente que se obtén en formato presencial,
cun enfoque flexible e innovador que rompe coas barreiras xeográficas e a incompatibilidade de horarios, o que
permite unha optimización do tempo.
· Módulo 1. Pautas e procesos para internacionalizarse. A intercooperación como forma de exportación
· Módulo 2. A importancia de coñecer o ámbito cultural dos países de destino
· Módulo 3. Comunicación internacional. Medios de difusión cooperativos
· Módulo 4. Aspectos loxísticos e financeiros

SIMULACIÓN DE CREACIÓN DE EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL
DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E DE CICLOS FORMATIVOS
OBXECTIVO
Pretende potenciar o emprendemento do alumnado a
través da simulación da creación dunha empresa de
economía social, co impulso de sociedades formadas e
xestionadas polo propio alumnado universitario e de
ciclos formativos galegos.
Este programa aséntase en tres eixes fundamentais:
• Achégalle ao alumnado as fórmulas emprendedoras
de economía social dunha maneira práctica coa que
pode administrar os seus propios proxectos de
emprendemento fundamentados nos valores e
principios da economía social.
• Teñen unha finalidade fundamentalmente educativa e
social.
• Aplican os valores e os principios fundamentais do
cooperativismo.

DURACIÓN

A convir cos destinatarios

PERSOAS DESTINATARIAS
Alumnado universitario e alumnado de ciclos formativos. Así mesmo, este tipo de actividades poderá estenderse aos
programas de escolas-obradoiros da Xunta de Galicia.

ESTRUTURA
As empresas de economía social do alumnado orientaranse, dependendo das necesidades de cada grupo, en:
• Realizar obradoiro produtivos para financiar actividades do alumnado (viaxe de fin de curso, festas
universitarias…).
• Colaborar co seu centro para a mellora das instalacións e o equipamento destas.
• Colaborar co seu centro para dinamizar as actividades festivas e culturais.
• Ofrecer servizos ao alumnado.
• Realizar proxectos solidarios co contorno.
A simulación da creación dunha empresa de economía social estará estruturada da seguinte forma:
• Presentación ante o alumnado do programa
• Definición co alumnado sobre que punto dos anteriores quererán situar a súa empresa de economía social.
• Sesións formativas orientadas especificamente ao punto da súa elección, con especial atención á escolla por
parte do alumnado da fórmula de empresa de economía social que mellor se adapta ao seu cometido.
• Dinámicas formativas orientadas á xeración de ideas de proxectos, ao deseño da proposta de valor, á maduración
do modelo de negocio social, á constitución ou ás técnicas de comercialización, entre outros.
• Posta en funcionamento da empresa de economía social.

TRANSFORMA A TÚA EMPRESA A TRAVÉS DA ECONOMÍA SOCIAL
OBXECTIVO
Este evento ten como obxectivo que empresas que se
encontran en fase de cambio, motivado por estar
inmersas nun contexto de relevo xeracional, de
dificultade financeira ou de salto de escala, poidan
asegurar
a
súa
continuidade
mediante
a
transformación desde unha fórmula mercantil a unha
sociedade de economía social.

DURACIÓN
2 horas

PERSOAS DESTINATARIAS
Empresas de economía social, emprendedores, outras empresas mercantís e empresas en transformación.

ESTRUTURA
Mediante pílulas divulgativas informarase sobre as potencialidades e as vantaxes da economía social como alternativa
a empresas en fase de transformación.
Estas pílulas divulgativas funcionarán como programas dirixidos a potenciais empresas para incorporar no programa
de asesoramento da Rede Eusumo. Por este motivo, estas débense centrar en facer unha análise individualizada do
valor engadido que pode achegar a fórmula de economía social a casos empresariais concretos, xa que, en función da
tipoloxía de actividade e de empresa, encaixarán nunha fórmula de economía social ou outra (sociedades laborais,
cooperativas…).

Cooperativismo e Economía Social

