
[ Almorzos cooperativos virtuais ]
Sector Cultural

[ Actividade realizada en colaboración coa REDE EUSUMO ]

DATAS REALIZACIÓN Xoves 25 de Marzo de 2021 DURACIÓN      2 horas

HORARIO 09:30 – 11:30 horas

LUGAR  CELEBRACIÓN:    On-line ( A través de plataforma virtual)

PERSOA DE CONTACTO
Teresa Balado Barciela
(Técnica da Unión de Cooperativas EspazoCoop)

TELÉFONO 605 698 239

E-MAIL teresa@espazo.coop 

 FINALIDADE E OBXECTIVOS

 - Desenvolver un Encontro Telemático ao redor das particularidades e iniciativas das cooperativas do Sector Cultural  da Unión de Cooperativas Espazo-
Coop. 
- O obxetivo da sesión é que poida servir ás socias que participen a presentar e abordar iniciativas, proxectos, colaboracións, ou necesidades neste sec-
tor. Promovendo ao mesmo tempo a intercooperación. 
- EspazoCoop prestará o seu soporte dinamizador para aglutinar ao grupo de cooperativas para conectalas, apoialas e canalizar as súas inquedanzas.
- Será un encontro de intercambio.

PROGRAMA

09.30 h Benvida a persoas e cooperativas participantes. 
09.45 h Presentación e actualización das liñas de actuación actuais da Unión de Cooperativas Espazocoop na Sectorial de Cultura.
10.00h Presentación e actualización da  situación das cooperativas participantes. 
10.30 h Retos e oportunidades da Sectorial.
11.00 h Recollida de propostas.
11.30 h Peche da sesión.

CONTIDOS
- Coñecemento mutuo das cooperativas do sector obxeto do Almorzo Cooperativo. 
- Situación actual da actividade económica e outras informacións das cooperativas participantes. 
- Presentación de propostas e proxectos de colaboración.

METODOLOXÍA
Realizarase cun método que combina a presentación inicial, coa discusión de casos, reflexións de grupo ou debates que serven para estimular e ordenar 
o intercambio entre participantes. 
Desenvolverase cunha metodoloxía activa e participativa, que facilite o interese, a atención e o intercambio entre as persoas asistentes, complementando
con medios audiovisuais (presentación, vídeos, ligazóns webs, etc.) e realízanse actividades dinámicas de reflexión e debate, promovendo a 
implementación das aprendizaxes e experiencias vivenciadas na sesión

DIRIXIDO A

Cooperativas e outras entidades de economía social, con preferencia para cooperativas socias da Unión de Cooperativas EspazoCoop do Sector Cultural.

                        

Esta actividade enmárcase na Programación 2021 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 Traballo e Economía Social do Goberno de España.
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