
FICHA DE PROGRAMACIÓN
OBRADOIRO   'ACHEGÁNDONOS AO CONFLITO. HABILIDADES PARA A XESTIÓN DE CONFLITOS'

DATAS REALIZACIÓN  Do 21 ao 24 de maio de  2019 DURACIÓN      20  horas

HORARIO 09:30 – 14:30  horas

LUGAR  CELEBRACIÓN:     Vigo (Lugar concreto pendente de confirmar)

PERSOA DE CONTACTO Teresa Balado Barciela
teléfono 986 866 149
e-mail teresa@espazo.coop

Para inscribirte neste obradorio PREME AQUÍ

OBXECTIVOS

Comprender que o conflito é algo natural que está presente na nosa vida.
Coñecer as diferentes fontes das que xurde o conflito.
Coñecer e experimentar os diferentes estilos de afrontamento do conflito.
Achegarnos a xeitos construtivos de xestionar as situacións de conflito.
PROGRAMA

Módulo 1.-  O conflito está no aire | Módulo 2.-  As fontes do conflito | Módulo 3.-  Estilos de resolución de conflitos

Módulo 4.-  Pautas para a xestión das situacións conflitivas

CONTIDOS

1º sesión.- Presentación de Espazocoop e da Rede Eusumo. Que é o conflito? Emocións e conflito. Aspectos 
positivos do conflito. Consecuencias do non afrontamento do conflito.

2º sesión.- De onde xurde o conflito? Como afrontar a situación de conflito dependendo da orixe deste? Habilidades 
de comunicación.

3º sesión.-. Estilos de resolución de conflito. Estratexias gañar-perder. Estratexias gañar-gañar. A busca creativa de 
solucións aos conflitos.

4º sesión.- A actitude cara a resolución do conflito. As competencias que debemos desenvolver. As preguntas as que
debemos dar resposta para avanzar na solución do conflito.

METODOLOXÍA

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

DIRIXIDO A 
Persoas socias e asalariadas de cooperativas. Persoas interesadas en desenvolver habilidades para a xestión 
de situacións de conflito. Grupo mínimo: 12 persoas | Grupo máximo: 20 persoas.

“Esta actividade enmárcase no programa de actuación 2019 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  Trabajo, Migraciones y Seguridad Social”.Estando 
cofinanciada polo FSE-POISES Obxectivo 8.3.1 da convocatoria CEPES (Confederación Empresarial Española da Economía Social ) 2018-2020.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0J4FdYDuKn_nLiEO2eEmh6aSWmEAkveRtC_GVJlM6iNRD-Q/viewform
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