
Crea e Innova: CURSO ONLINE

Curso online: Creación de empresas de economía social no sector das TIC e nas Industrias culturais e creativas

inscríbete: www.ourensecooperativa.gal 

Finalidade:  

O obxectivo de este curso é o de impulsar a 
creación de empresas de economía social en 
dous dos sectores máis dinámicos da estrutura 
produtiva galega: sector das TIC e nas industrias 
culturais e creativas. 

A quen vai dirixido?

van dirixidos a todas aquelas persoas 
interesadas en coñecer as oportunidades de 
negocio que ofrece a economía social, como a 
persoas ou axentes intermedios interesados en 
coñecer as potencialidades da economía social 
en diversos sectores.  

INSCRÍBETE: 
www.ourensecooperativa.gal

Entre os obxectivos específicos do curso online atópanse:

- Dar a coñecer oportunidades de negocio no sector das TIC e nas industrias culturais e creativas.

- Características das fórmulas de economía social: Diferenzas con outras formas xurídicas.

- Mostras as distintas etapas para o impulso e consolidación dun proxecto empresarial de economía 
   social no sector das TIC e nas industrias culturais e creativas.

- Aprender a comunicar un proxecto empresarial.

- Coñecer os  incentivos existentes para o impulso de proxectos de economía social.

Sesións presenciais:  

SESIÓN DE INICIO

Creación de empresas de economía social no 
sector TIC e Cultural

Lugar: OURENSE

Horario: Dende as 10:00 h. (2 horas)

Sesións presenciais:  

SESIÓN DE FINAL

Creación de empresas de economía social no 
sector TIC e Cultural

Lugar: OURENSE

Horario: Dende as 10:00 h. (2 horas)

16
SET

29
SET

Estrutura do curso online:

O  programa estrutúrase en formato blended – learning  (formación mixta: en liña – presencial)  e está integrado 
por 4 módulos que permitirán aos asistentes percorrer catro escenarios crave no impulso e consolidación dun 
proxecto empresarial de economía social no sector das TIC e nas industrias culturais e creativas.

O programa terá unha duración estimada de 20 horas, e combinará formación presencial (4 horas 
distribuídas en dúas sesións) con formación en liña titorizada de forma individualizada. (16 horas).

Contidos do curso online:

- Módulo 1: Oportunidades de negocio no sector das TIC e das industrias culturais e creativas

- Módulo 2: A economía social como un sector idóneo para o impulso de proxectos empresariais TIC 
   e cultural 

- Módulo 3: Etapas para o desenvolvemento dun proxecto empresarial de economía social.

- Módulo 4: Comunicando un proxecto empresarial.

ACTIVIDADES

INSCRÍBETE: 
www.ourensecooperativa.gal


