
 

   

 

SEMINARIOS DE CREACIÓN DE EMPREGO A TRAVÉS DA ECONOMÍA SOCIAL  
OBRADOIRO DE HABILIDADES COOPERATIVAS: PORQUE NON TRABALLAMOS EN EQUIPO? 

DATA INICIO    24/10/2016 DATA FIN       27/10/2016 DURACIÓN       20 horas 

HORARIO 9:30 – 14:30 hs 

LUGAR CELEBRACIÓN:     Officoruña, sala Mondragón, R/ Benito Blanco Rajoy, 7, 1º, 15006, A Coruña 

Persoa de contacto Nuria González Rodríguez 
teléfono 986 136 592 

e-mail nuria@ugacota.coop 

OBXECTIVOS: 

 Desenvolver as habilidades persoais claves no traballo colaborativo. 

 Coñecer recursos e metodoloxías que nos axudan a traballar e mellorar as habilidades sociais. 

 Descubrir e aplicar as habilidades persoais nun contorno cooperativo 

PROGRAMA: 

Módulo 1.- Achegándonos ao xeito de traballar nunha cooperativa. 
Módulo 2.- Desenvolvendo habilidades para o traballo grupal. 

CONTIDOS: 

1º sesión.- Presentación de Ugacota e das actividades do convenio. Como se traballa nunha cooperativa? 
Habilidades Sociais e persoais: Autocoñecemento. Autoestima.  
2º sesión.- Habilidades de comunicación: a escoita activa. Barreiras na Comunicación. Empatía e asertividade. 
Habilidades para xestionar críticas, peticións e eloxios. 
3º sesión.- Habilidades de xestión social: traballo en equipo. Características do traballo en equipo. Avantaxes e 
inconvintes. Fases de maduración do equipo. Os roles nos equipos de traballo. 
4º sesión.- Toma de decisións: tipoloxías. A toma de decisión en grupo, avantaxes e inconvintes. Fases e factores 
que inflúen na toma de decisións. Avaliación do obradoiro. 

METODOLOXÍA 

O obradoiro desenvolvese cunha metodoloxía activa e participativa, que facilita o interese, a atención e o 
aprendizaxe das persoas asistentes. Utilízanse medios audiovisuais (presentación, vídeos, enlaces webs, etc.) e 
realízanse actividades prácticas e exercicios de reflexión e debate, promovendo o traballo en equipo e a 
participación de todo o alumnado. 

EQUIPO DOCENTE 

Formado por persoal técnico con contrastada experiencia en asesoramento cooperativo e docencia: 
 

DIRIXIDO A 

Persoas desempregadas, emprendedoras, socias de cooperativas, sociedades laborais e público en xeral 
interesado no aprendizaxe práctico de habilidades para otraballo en equipo. 
Grupo mínimo: 12 persoas 
Grupo máximo: 20 persoas 

        


