ASOCIACIÓN GALEGA DE COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS
Santiago de Compostela
Rúa Tomiño, nº 22 – Soto 1º
15703 Santiago de Compostela. A CORUÑA. Aptdo.: 2069
T. 981 584 783 --981 584 911 F.981 571 730
agaca@agaca.coop www.agaca.coop

Lugo
Rúa Poeta Noriega Varela, nº 30 – Entreplanta A
27004 Lugo. LUGO
T. 982 201 514 – 981 201 543
F. 982 202 056
agacalugo@agaca.coop www.agaca.coop

Ourense
Rúa Bedoia, nº 7 - 2º - Of. 1
32004 Ourense. OURENSE
T. 988 242 481 F. 988 242 480
agacaourense@agaca.coop www.agaca.coop

OBRADOIRO DE FORMACIÓN DE
TITORAS XERENCIAIS EN EMPRESAS
DA ECONOMÍA SOCIAL
INSCRICIÓN GRATUÍTA
Infórmate:
www.agaca.coop
agaca@agaca.coop
981 584783

OBRADOIRO DE
FORMACIÓN DE TITORAS
XERENCIAIS EN
EMPRESAS DA ECONOMÍA
SOCIAL

Centro da Rede Eusumo

Asociación Galega de Cooperativas
Agroalimentarias-AGACA

1ª Sesión: 25 de xuño de 2018
Lugar de celebración:
R/Tomiño 22-Entslo.
Santiago de Compostela (A Coruña)

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

P R OG R A M A

P R OG R A M A
OBXECTIVOS:
- Achegar o modelo
cooperativo e das
empresas da economía
social e as súas
caracteristicas básicas e
diferenciadoras a
persoas con formación
en xestión empresarial.
- Sentar as bases dunha
axeitada función
xerencial nas
cooperativas e
empresas de economía
social. Amosar dende a
práctica as condicións
necesarias para a
xestión deste modelo.
- Contribuír a que se
coñeza e valoren as
cooperativas e as
empresas da economía
social e as súas achegas
sociais e económicas.
- Dar a coñecer os
recursos e ferramentas
ao dispor das persoas
socias e dos equipos
técnicos das
cooperativas e
empresas da economía
social.
- Cubrir as necesidades
formativas de persoas
candidatas a bolseiras,
para unha estadía en
prácticas na área
xerencial dunha
cooperativa ou empresa
da economía social.

1ª Sesión: Luns 25 de xuño de 9:00h a 14:00h
A economía social, unha forma propia de
facer empresa.
-Especificidades das empresas da economía social,
nomeadamente da fórmula cooperativa. Características
básicas. As empresas cooperativas en
Galicia.
Coñecemento dos órganos sociais e do seu funcionamento
práctico. Estrutura dos estatutos sociais. Regulamento de
réxime interno. Asembleas e xuntanzas. A función xerencial
en relación aos órganos sociais. Réxime económico da
cooperativa.

3ª Sesión: Mercores 27 de xuño de 9:00h a
14:00h
Area económico-financeira.
-A realidade da economía social neste área. A ferramenta
de plan de mellora aplicada a este ámbito. Casos prácticos.
Especificidades. A contabilidade e fiscalidade. As contas
previsionais (resultados e tesourería previsional). Casos
prácticos
RELATOR:

D. David Vila López. Técnico de AGACA

RELATOR:

D. Carlos Ares Fernández. Técnico de AGACA

2ª Sesión: Martes 26 de xuño de 9:00h a
14:00h
A planificación estratéxica e ferramentas
para o plan de mellora.
-Misión, visión, obxectivos. Diagnose para a mellora. A
capacidade emprendedora. A xestión do cambio. A matriz
estratéxica. Ferramentas de participación para a defnición
de obxectivos. Casos prácticos: DAFO inicial. Lista de
chequeo. Aplicación práctica da ferramenta de mellora, en
relación coas áreas de comercialización, económicofnanceira, organización interna e planeamento. Recursos
para as empresas da economía social.
RELATOR:

D. Higinio Mougán Bouzón. Director-Xerente de AGACA

4ª Sesión: Xoves 28 de xuño de 9:00 h a
14:00h
A área comercial e de mercado.
-O mercado actual, situación competitiva de produtos e
servizos.
Produto,
prezo,
clientes,
provedores,
competidores. Marketing dixital e comercio electrónico. O
proceso de internacionalización, apertura de mercados.
RELATOR:

Dª Maria Rey Campos. Técnica de AGACA

