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Obradoiro: DINAMIZACIÓN DO COOPERATIVISMO NUN SECTOR POTENCIAL
[ En colaboración con: Concello de Ponteceso – Concello de Cabana de Bergantiños - Rede Eusumo ]

DATAS REALIZACIÓN 3, 5, 10, e 12 de decembro 2019 DURACIÓN      20 horas

HORARIO 10:00 – 15:00 horas

LUGAR  CELEBRACIÓN:    Centro Cultural do Concello de Ponteceso. Avda. Bergantiños 65 A - Ponteceso

PERSOAS DE CONTACTO

- María José Pensado (Servizo de Orientación Laboral dos Concellos 
de Ponteceso e Cabana de Bergantiños)

- Silvana Facal (Aedl Concello de Cabana de Bergantiños)

TELÉFONO
- 981 715 442 (Mª José Pensado)

- 981 754 020 (Silvana Facal)

E-MAIL
- mariajose.pensado@ponteceso.gal  
(Mª José Pensado)
- silvana.facal@cabana.gal (Silvana Facal)

OBXETIVOS

- Detectar e priorizar sectores con potencialidade para o desenvolvemento cooperativo no ámbito local obxecto da intervención.
- Coñecer a realidade específica do sector elixido no devandito ámbito territorial.
- Procurar modelos alternativos para a dinamización do sector.
- Divulgar e acadar o emprego da fórmula cooperativa como medio para potenciar e consolidar o seu desenvolvemento a medio prazo.
PROGRAMA

Módulo 1| Analizando o noso sector.
Módulo 2| Por que pode axudarnos o cooperativismo?.
Módulo 3| Plan de obxetivos e liñas de acción.
Módulo 4| Recursos no cooperativismo.
CONTIDOS

Módulo 1| Analizando o noso sector. Presentación. Diagnose e problemática do sector. Cooperar.
Módulo 2| Por que pode axudarnos o cooperativismo? A cooperativa e os principios cooperativos. Tipoloxías de cooperativas. Organiza-
ción cooperativa. Réxime económico das cooperativas. Diagnose do cooperativismo en Galicia. 
Módulo 3| Plan de obxetivos e liñas de acción. Presentación de boas prácticas cooperativas no sector. Elaboración de obxectivos co-
múns coherentes coa diagnose. Elaboración e temporalización de liñas de acción para acadar os obxectivos comúns. 
Módulo 4| Recursos no cooperativismo. As utilidades da fórmula cooperativa e o movemento cooperativo na consecución dos obxecti-
vos e no desenvolvemento das liñas de traballo propostas. Outros apoios e axudas para o desenvolvemento do sector a través da fórmu-
la cooperativa. Conclusións. Avaliación do obradorio.

METODOLOXÍA
A  metodoloxía  é  activa  e  participativa.  Buscamos captar o interese e a atención das persoas participantes para que se vinculen na 
actividade e haxa unha aprendizaxe signifcativa. Propoñemos actividades para o traballo  en grupo  pequeno  coñecer experiencias e 
boas prácticas,  utilizar medios audiovisuais para enriquecer as exposicións .A nosa proposta é que as participantes sexan protagonistas
no proceso formativo mediante a reflexión, a participación e a experimentación.

DIRIXIDO A

Redes e colectivos inscritos e representativos do sector obxecto de intervención no ámbito local ou comarcal, e persoas das mesmas
que actúen como nodos neste sector e/ou teñen vinculación académica e/ou profesional co mesmo.
Composición do grupo: mínimo 10 persoas e máximo 20. 
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