
 

 

 
 

OBRADOIRO DE NOVAS ECONOMÍAS, DE QUE ESTAMOS A FALAR? AS ECONOMÍAS BASEADAS NAS PERSOAS DE 
CARA Á SUSTENTABILIDADE. 

DATA INICIO    06/06/2017 DATA FIN       09/06/2017 DURACIÓN       20 horas 

HORARIO 9:30 – 14:30 horas 

LUGAR CELEBRACIÓN:     Entidade Adherida á Rede Eusumo na Universidade da Coruña, Centro Universitario de 
Riazor, r/ Almirante Lángara, s/n, A Coruña 

Persoa de contacto Patane García Méndez 
teléfono 881 887 456 
e-mail patane@Espazocoop.coop 

PARA INSCRIBIRTE PREME AQUÍ 

Obxectivos: 
 Coñecer e distinguir as novas formas de economía que están a xurdir: Economía social, colaborativa, 

solidaria, do ben común, circular, etc. 
 Valorar as súas diferenzas desde o punto de vista normativo, económico, administrativo, etc.en relación con 

outros sectores económicos. 
 Distinguir as distintas clases de entidades que forman parte da Economía Social e as súas características 

diferenciais. 
 Relación das novas economías con outros conceptos como a responsabilidade social, balance social, etc. 

 
PROGRAMA: 

Módulo 1.- Novos conceptos, novas economías. Hai alternativas?  
Módulo 2.-  As economías centradas na persoa e as súas características. 
Módulo 3.-  Entidades da Economía Social. Diferenzas con outras fórmulas xurídicas. 
Módulo 4.-  As cooperativas. Empresas baseadas nas persoas. 

CONTIDOS: 
1º sesión.- Novos conceptos, novas economías: Economía colaborativa, crowdfunding, economía social, 
economía do ben común. Prosperidade, desigualdade, decrecemento.  
2º sesión.- As economías centradas na persoa: características principais desde o punto de vista normativo, 
económico, etc. 
3º sesión.-. Entidades da Economía Social e as súas características diferenciais con outras fórmulas 
xurídicas. 
4º sesión.- As cooperativas: a fórmula empresarial por excelencia da economía social baseada na persoa. 

METODOLOXÍA 
Activa e participativa coa utilización de medios audiovisuais e actividades prácticas de reflexión e debate. A acción 
formativa configúrase en 4 sesións de 5 horas de duración cada unha. 
DIRIXIDO A 

Persoas con inquedanzas polos aspectos económicos e empresariais, emprendedoras/es, persoas asalariadas ou en 
desemprego.  
Grupo mínimo: 12 persoas 
Grupo máximo: 20 persoas  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEm620FNob4zSLIImYA5FRDJ7kEafBgdfy2RX7RoILgPkv8w/viewform?usp=sf_link


 

 

 
 

 


