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PROGRAMA ESPECIALIZADO DE FORMACIÓN XERENCIAL
MÓDULO 1:  ODS DA ESTRATEXIA AO IMPACTO  [ En colaboración coa Rede Eusumo ]

DATAS REALIZACIÓN Do 7 ao 21 de Febreiro 2022 DURACIÓN      15 horas

HORARIO Celebraranse catro sesións virtuais de aprendizaxe os días 8, 10 15 e 17 de febreiro en horario de 10:00 a12:00 hs. 

LUGAR  CELEBRACIÓN:    Plataforma de teleformación da Unión de Cooperativas Espazocoop | http://aulaespazocoop.com 

PERSOA DE CONTACTO Patane García Méndez
teléfono 881 887 456 / 697 877 773

e-mail patane@espazo.coop

PARA INSCRIBIRSE PREMA AQUÍ

OBXECTIVOS

- Atender as necesidades formativas específicas de mellora na xestión empresarial e capacitación para a dirección e xerencia das cooperativas 
participantes.
- Mellorar a situación dos procedementos e sistemas de dirección empresarial das cooperativas participantes, mediante operativas adaptadas ao 
modelo.
- Divulgar de forma práctica ás cooperativas participantes, boas prácticas, ferramentas e habilidades que permitan a mellora dos seus 
procedementos de xestión e sistemas de dirección .
- Potenciar o coñecemento mutuo e intercambio de experiencias das cooperativas participantes que permitan establecer alianzas futuras.

PROGRAMA E CONTIDOS

Modulo 1: QUE SON OD ODS E A AXENDA 2030?
¿Cómo chegamos ate aquí? Historia e fitos previos
17 ODS
Proceso de adhesión ó Pacto Mundial
Metodoloxía SDG compass (Introducción Paso 01)

Modulo 3: CAL E A REALIDADE DAS ORGANIZACIÓNS NO MOMENTO
POSTCOVID?

Situación da implantación da Axenda 2030
Contribución á Estratexia e Desenvolvemento Sustentable
Medidas de impulso da Estratexia e Desenvolvemento 
Sustentable
A COVID-19 e os ODS
Enfoque cooperativo e sectorial.
Metodoloxía SDG compass (Paso 03)

 Modulo 2: OS ODS COMO FACTOR DE COMPETITIVIDADE
ODS na competitividade. Ligazón entre Sustentabilidade e mellores
resultados
Vantaxes de apostar pola sustentabilidade
Retos na implementación
Casos de éxito
Metodoloxía SDG compass (Paso 02)

Modulo 4: COMO INTEGRAR NA ESTRATEXIA DE NEGOCIO OS ODS?
Calidades para cumprir os ODS
Intersección dos ODS con outras iniciativas
Os ODS como ferramenta de comunicación
Metodoloxía SDG compass (Pasos 04 y 05)

METODOLOXÍA

Para facilitar o proceso de aprendizaxe sobre a plataforma online, proporanse dou tipos de sesións.
• Síncronas: Unhas sesións virtuais  para favorecer a experiencia do traballo grupal, coa participación de persoas expertas e a busca da interacción
das persoas participantes.
• Asíncronas: con contidos creados para o curso e/ou selección doutros para que o alumnado decida o seu ritmo de aprendizaxe.

DIRIXIDO A

Con preferencia a persoas socias pertencentes aos equipos directivos, persoas que formen parte do Consello Reitor, e socias e asalariadas con res -
ponsabilidades de departamento ou area, de cooperativas.
 Composición do grupo: mínimo 10 persoas e máximo 15. 

Esta actividade encádrase na Programación da Rede Eusumo 2022 A REDE EUSUMO é unha rede de colaboración impulsada pola Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía 
Social da Xunta de Galicia para o fomento do cooperativismo e a economía social que conta co financiamento do Ministerio de Trabajo y Economía Social.  
Programa Operativo de Inclusión Social e Economía Social – POISES- convocado por CEPES e financiado polo Fondo Social Europeo (FSE).
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