CURSO DE TELEFORMACIÓN ‘RELEVO XENERACIONAL NAS COOPERATIVAS DE ENSINO’
DATA INICIO

03/09/2018

HORARIO

As sesións presenciais serán en horario de 17:00 a 21:00 horas,

LUGAR CELEBRACIÓN:

Curso na modalidade mixta. Para a parte de formación a través de internet. Precísase
acceso á ordenador e conexión a internet. As sesións presenciais desenvolveranse
en Vigo, na Deputación de Pontevedra, Rúa Oporto, 3.

Persoa de contacto

DATA FIN

DURACIÓN

28/09/18

Patane García Méndez

40 horas

teléfono

881 887 456

e-mail

patane@espazo.coop

Obxectivos

•
•
•
•

•

Abordar as dificultades que representa o relevo xeracional nas cooperativas de ensino e presentar
ferramentas prácticas para poder abordalo con éxito.
Coñecer ferramentas dirixidas ás cooperativas que xa están a atravesar unha crise de relevo xeracional.
Coñecer ferramentas útiles para anticiparse ao momento do relevo e evitar que poida darse en forma
brusca ou dificultosa.
Ofrecer pautas e metodoloxías prácticas que sexan de axuda ás cooperativas nos procesos de cambio,
evitando o peche ou transformación das cooperativas, a conflitividade mal resolta ou a perda de
compromiso da base social.
Trasladar estas pautas a outro tipo de cooperativas e entidades da economía social que queiran
anticiparse ou resolver as súas propias crises de relevo xeracional.
Programa

•
•
•
•

Tema 1.- Elementos básicos da organización cooperativa.
Tema 2.- Incorporación de novos socios e socias cooperativistas.
Tema 3.- Relevo nos cargos directivos.
Tema 4.- Conflito 'xeracional' nas cooperativas.
Modalidade

A modalidade da acción formativa é mixta, combinando a formación a través de internet coa formación
presencial. Na parte presencial experimentarase con actividades dinámicas e participativas sobre os contidos
vistos na parte de teleformación.
Haberá 2 sesións presenciais de 4 horas de duración cada unha. Para ter acceso ao diploma acreditativo é
preciso participar nelas.As sesións presenciais da acción formativa desenvolveranse no Edificio
Administrativo da Deputación de Pontevedra, Rúa Oporto, 3, Vigo.
Datas sesión presencial: 05/09/2018 e 26/09/2018.
Dirixido a

Persoas que traballan ou colaboran con entidades de economía social e solidaria (cooperativas, sociedades
laborais, confrarías, Centros Especiais de Emprego, Empresas de inserción, Asociacións, Fundacións, etc.).
Persoas interesadas nesta temática en xeral.
Grupo mínimo 15 persoas, grupo máximo 30 persoas.

“Esta actividade enmárcase no programa de actuación 2018 da Rede Eusumo. A Rede Eusumo é unha rede de
colaboración impulsada pola Secretaría Xeral de Emprego da Xunta de Galicia para o fomento do cooperativismo e a economía
social que conta co financiamento do Ministerio de Empleo y Seguridad Social”.

