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Presentación 
 
 
Este catálogo está orientado a informar das diversas actividades 
promovidas pola Rede Eusumo e que se poñen a disposición das entidades 
interesadas en difundir e promover a economía social.  
 
Estas actividades están agrupadas en tres bloques: 
 
• Actividades divulgativas nos centros de ensino: orientadas a 

difundir a economía social e os seus valores entre o alumnado. 
 
• Actividades de emprendemento: dirixidas ás persoas 

emprendedoras co obxectivo de promover as diferentes fórmulas 
xurídicas da economía social como a mellor opción para crear unha 
empresa. 
 

• Actividades formativas: dirixidas ás persoas socias das entidades 
de economía social e ao público en xeral, para mellorar a capacitación 
en distintas áreas empresarias: marketing, finanzas, comunicación, 
internacionalización, xestión etcétera. 

 
Todas as actividades que se recollen neste catálogo poderán adaptarse 
ás necesidades das entidades solicitantes. 
 
Calquera entidade interesada, sexa ou non socia da Rede Eusumo, pode 
solicitar estas actividades de xeito gratuíto, a través do correo 
electrónico eusumo.emprego@xunta.gal ou do teléfono 981 55 80 08. 
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Actividades divulgativas 

nos centros de ensino 
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Modalidade: presencial 

Mediante xogos didácticos  coa  axuda do persoal  orientador de economía social, o alumnado 
participante deberá superar unha serie de retos/xogos distribuídos a modo de mapa para 
alcanzar un obxectivo final. 

Os xogos e retos estarán dedicados a explicar e transmitir os valores e principios da economía 
social, o que lles  facilitará a comprensión e lles permitirá interiorizar cada un deses valores e 
principios. 

Esta actividade pode orientarse cara á participación no CERTAME COOPERATIVISMO NO ENSINO  
co obxecto de animar e guiar o alumnado a presentar un traballo na modalidade de actividades 
artísticas. 

PERSOAS DESTINATARIAS 
Alumnado de educación infantil e  primaria dos centros educativos de Galicia.  

Achegarlle os valores e os principios da 
economía social ao alumnado máis novo  
mediante unha aprendizaxe inclusiva e 
participativa a  partir de xogos 
dinámicos. 

Trátase de descubrir a economía social a 
través dos seus valores: axuda mutua, 
responsabilidade, democracia, 
igualdade, equidade, solidariedade e  
transparencia. 

DURACIÓN 
2 horas 
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“A BUSCA”, DESCUBRINDO A ECONOMÍA SOCIAL 

OBXECTIVO 

ESTRUTURA 



Fomentar a cultura emprendedora 
entre o alumnado da ESO e achegarlle 
conceptos básicos da economía social 
e do cooperativismo.   

Modalidade: presencial 

A estrutura será a seguinte: 

1. Dar a coñecer a da economía social como unha economía con valores e principios éticos.  

2. Que entidades forman a economía social? 

3. Por que as cooperativas e as sociedades laborais son as empresas que mellor se adaptan a 
nova economía? 

4. Exemplos de empresas de economía social en diferentes sectores.  
 

Esta actividade pode orientarse cara á participación no CERTAME COOPERATIVISMO NO ENSINO  co 
obxecto de animar e guiar o alumnado a presentar un traballo na modalidade de actividades 
cooperativizadas. 

PERSOAS DESTINATARIAS 
Alumnado da ESO dos centros educativos de Galicia.  

DURACIÓN 
2 horas 
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OBXECTIVO 

ESTRUTURA 

COÑECENDO A ECONOMÍA SOCIAL 



Apoiándose na metodoloxía desing 
thinking, búscase potenciar o 
emprendemento a  través da simulación da 
creación dunha empresa de  economía 
social, co impulso de sociedades formadas 
e  xestionadas polo propio alumnado de 
bacharelato, universitario e de  ciclos 
formativos. 

 

PERSOAS DESTINATARIAS 
Estudantado de bacharelato, universitario e de formación profesional de Galicia. 

DURACIÓN 
Flexible, determinarase coas persoas destinatarias.  

SIMULACIÓN DE CREACIÓN DE EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL  

OBXECTIVO 

ESTRUTURA 

Modalidade: presencial 

A través desta actividade achégaselle ao alumnado, mediante a metodoloxía do pensamento crítico 
desing thinking, os pasos que deben percorrer e madurar para a creación dunha empresa de 
economía social. Traballarase desde a idea de negocio ata os procedementos necesarios para a 
constitución dunha empresa baixo as fórmulas de emprendemento de economía social, coa que 
poderán administrar os seus propios proxectos empresariais fundamentados nos valores e  principios 
desta economía. 

A estrutura será a seguinte: 

1. Presentación da actividade 

2. Dinámicas formativas baseadas na metodoloxía desing thinking: 

- Xeración de ideas de negocio 

- Deseño da proposta de valor 

- Maduración  do modelo de negocio 

- Constitución dunha empresa con valores: escoller a fórmula de economía social que mellor se 
adapte ao teu proxecto. 

- Mellora da competitividade da túa empresa: comercialización, comunicación, o valor da túa 
marca, entre outros. 

3. Simulación da posta en funcionamento da empresa de economía social. 
 

Esta actividade pode orientarse cara á participación no CERTAME COOPERATIVISMO NO ENSINO  co 
obxecto de animar e guiar o alumnado de CICLOS FORMATIVOS a presentar un traballo na 
modalidade de proxectos empresariais cooperativos. 
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Amosar as vantaxes e particularidades da 
economía social e o cooperativismo a 
colectivos que nun breve período de tempo 
incorporaranse ao mercado laboral. 

Modalidade: presencial 

A través desta actividade preténdese achegar a economía social ao alumnado participante e 
darlles a coñecer as características e particularidades da economía social, mostrándolles os 
recursos e ferramentas que teñen a súa disposición para impulsar proxectos cooperativos e de 
economía social. 

 
A estrutura será a seguinte: 

1. Presentación da Rede Eusumo e dos seus recursos para promover a economía social 

2.  Que é a economía social? Que fórmulas son as que mellor se adaptan a o teu proxecto 
empresarial? 

3. As cooperativas. Características e particularidades fronte a outras formas xurídicas. 

4. Como se constitúe unha cooperativa? 

5. Apoio e financiamento na creación de cooperativas. 

 
 

PERSOAS DESTINATARIAS 
Estudantado universitario e de formación profesional de Galicia. 

DURACIÓN 
2 horas 

EMPRENDE BAIXO A FÓRMULA COOPERATIVA 

OBXECTIVO 

ESTRUTURA 

8 



A finalidade é fomentar entre o estudantado 
o diálogo e a confrontación sobre temáticas 
vinculadas á economía social, promovendo 
ademais as súas habilidades  persoais de 
procura da información, análise, expresión 
oral,  integración, actitude de escoita, 
traballo en  equipo e rapidez de réplica.  
 

Modalidade: presencial 

A liga de debate en economía social é unha competición intelectual aberta, na que existe unha 
discusión dialéctica por equipos, con intervencións sucesivas de cada orador ou oradora e na 
que cada equipo  defende unha postura sobre diversos temas. 

A estrutura será a seguinte: 

1. Introdución da dinámica 

2. Formación: presentación das temáticas e pílulas formativas sobre a economía social e as 
súas fórmulas empresariais aliñadas coa nova economía colaborativa. Como usar os 
argumentos e defender unha postura. 

3. Distribución dos participantes en grupos e sorteo das temáticas vinculadas á economía 
social. 

4. Ensaio e debate interno sobre a defensa e as propostas asociadas á temática asignada por 
sorteo. 

5. Intervencións dos distintos grupos participantes na liga de debate. 

6. Avaliación e conclusións das diferentes intervencións polo xurado experto. 

PERSOAS DESTINATARIAS 
Dúas modalidades: 
• Estudantado universitario e de Formación Profesional de Galicia. 
• Estudantado de educación primaria e secundaria dos centros educativos galegos. 

DURACIÓN 
10 horas 

LIGA DE DEBATE EN ECONOMÍA SOCIAL 

OBXECTIVO 

ESTRUTURA 
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Coñecer as vantaxes da fórmula cooperativa 
como modelo empresarial máis axeitado para 
emprender nos momentos actuais. 

Traballaranse aspectos claves na creación 
dunha empresa de economía social, desde a 
maduración da idea de negocio ata a súa 
presentación en público, mellorando así as 
habilidades do estudantado como 
emprendedores. 

Modalidade: presencial 

A estrutura será a seguinte: 

1. Presentación da Rede Eusumo e dos recursos que ten a disposición dos proxectos 
cooperativos. 

2. Presentación do caso práctico de empresa cooperativa para crear. 

3. Realización do caso por parte das persoas asistentes agrupadas en grupos de traballo e 
titorizados polo equipo docente. 

4. Presentación práctica dos aspectos claves para comunicar os proxectos. 

5. Presentacións por parte dos grupos dos seus proxectos empresariais (elevator pitch). 

6. Avaliación das presentacións. 

 

PERSOAS DESTINATARIAS 
Estudantado universitario e de Formación Profesional de Galicia.  

DURACIÓN 
5 horas 

XOGO DE CREACIÓN DE EMPRESAS COOPERATIVAS 

OBXECTIVO 

ESTRUTURA 
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Actividades para o  
emprendemento 
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Achegar a economía social ás persoas 
desempregadas e persoas que están na 
busca dunha alternativa de autoemprego, 
dar a coñecer as súas características e 
particularidades e mostrar os recursos e 
ferramentas para o impulso á economía 
social.  

Modalidade: presencial 

A estrutura será a seguinte: 

1. Presentación da Rede Eusumo e dos recursos que ten a disposición dos proxectos de 
economía social. 

2. Coñecendo a economía social e as entidades que a compoñen.  

3. As cooperativas e as sociedades laborais como fórmulas empresariais de autoemprego. 

4. Oportunidades de emprendemento en economía social. Casos de boas prácticas. 

5. Quen e como poden axudarche a constituír o teu proxecto de economía social? 

6. Como poderías aproveitar as subvencións e incentivos específicos para as entidades de 
economía social?  

Persoas que están na procura dunha alternativa de autoemprego e que ven na economía social 
unha gran oportunidade para facelo. Tamén calquera outra persoa que poda estar interesada en 
coñecer en profundidade as vantaxes e particularidades da economía social como modelo 
empresarial. 

DURACIÓN 
2-3 horas 

OPORTUNIDADES QUE OFRECE A ECONOMÍA SOCIAL 

OBXECTIVO 

ESTRUTURA 
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PERSOAS  DESTINATARIAS 



Difundir a economía social como un sector 
creador de emprego de calidade e aliñado 
con actividades endóxenas do territorio 
galego e coa nova forma de facer economía 
que se fundamenta nos sectores máis  
novos e emerxentes. 

 

Modalidade: presencial 

A estrutura será a seguinte: 

 Características das fórmulas de economía social: diferenzas con outras formas xurídicas. 

 Etapas para o impulso e a consolidación dun proxecto empresarial de economía social. 

 Incentivos existentes para o impulso empresarial dun proxecto de economía social. 

 Casos de boas prácticas por actividade e territorio 

 

Axentes de emprego, asesorías empresariais, persoal técnico dos grupos de desenvolvemento 
rural e dos grupos de acción local do sector pesqueiro, persoal técnico de emprendemento das 
entidades socias da Rede Eusumo, persoal técnico de aceleradoras e da Rede de Viveiros de 
Empresa de Galicia e outro persoal técnico de emprendemento. 

DURACIÓN 
2 - 3 horas 
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A ECONOMÍA SOCIAL COMO UN SECTOR CREADOR DE EMPREGO DE 
CALIDADE 

OBXECTIVO 

ESTRUTURA 

PERSOAS DESTINATARIAS 



Fomentar a economía social e a cultura  
emprendedora en colectivos de difícil inserción 
e mostrar esta alternativa como unha saída 
real a  situacións de dificultade. 

PERSOAS DESTINATARIAS 

DURACIÓN 
2 horas 
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A ECONOMÍA SOCIAL, UN SECTOR FACILITADOR DA INCLUSIÓN 
SOCIOLABORAL 

OBXECTIVO 

Empresas, asociacións e colectivos que traballen na inclusión e na erradicación da pobreza, así 
como as que traballan con persoas con discapacidade. 

ESTRUTURA 

Modalidade: presencial 

A través de dinámicas de participación en grupo, destacaranse as características do emprendemento 
colectivo para explicar que son as empresas de economía social, as súas características e os seus 
valores. Estas dinámicas de participación basearanse en xogos de aprendizaxe e adaptaranse ao 
público obxectivo pertinente. Ademais, falarase sobre as empresas de inserción laboral, xa que é a  
fórmula empresarial que posibilita o acceso ó emprego de colectivos desfavorecidos, así como os 
centros especiais de emprego, que teñen por finalidade á integración das persoas con discapacidade 
ao réxime de traballo normal. 

Finalmente poñeranse en valor as potencialidades de autoemprego e de arraigamento á comunidade 
que as fórmulas empresariais  de economía social teñen implícitas. 

 



Actividades  

formativas 
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Profesorado de centros educativos non universitarios.  

Adquisición dos coñecementos básicos 
por parte do profesorado dos centros 
educativos, para poder guiar o seu 
alumnado na elaboración de actividades 
artísticas, actividades cooperativizadas 
ou proxectos empresariais cooperativos 
co fin de participar no Certame 
Cooperativismo no Ensino. 

DURACIÓN 
20 horas 
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OBXECTIVO 

Modalidade:  

Dúas modalidades: 
• Opción formación presencial  
• Opción formación mixta (en liña e presencial) 

As actividades que se presenten ao Certame Cooperativismo no Ensino deben potenciar e 
propiciar os valores e principios que inspiran o cooperativismo e a economía social, tales 
como: a solidariedade, o espírito democrático, a participación, a actuación colectiva ou a 
solución de conflitos de forma pactada, entre moitos outros. 

Por esta razón, esta formación é básica para que o profesorado teña os coñecementos 
fundamentais para poder guiar aos seus alumnos e alumnas na elaboración das diferentes 
actividades. 

O curso contará cos seguintes módulos formativos: 

MÓDULO 1. Que é a Rede Eusumo e como pode axudarche?  

MÓDULO 2. Que é a economía social? 

MÓDULO 3. Principios e valores fundamentais da economía social. 

MÓDULO 4. Tipos de entidades de economía social. 

MÓDULO 5. Características e diferenzas fronte a outras fórmulas xurídicas. 

ESTRUTURA 

PERSOAS DESTINATARIAS 

INÍCIATE NA ECONOMÍA SOCIAL 



Modalidade: formación en liña  

Desenvólvese a través de  4 módulos formativos: 

 
MÓDULO 1. As sociedades de economía social. Fundamentos legais das sociedades 
cooperativas e as  sociedades laborais. Diferenzas entre as sociedades cooperativas, as 
sociedades laborais e as sociedades capitalistas. 

MÓDULO 2. Constitución das sociedades laborais e sociedades cooperativas. As persoas socias: 
requisitos e  procedemento de constitución; clases de persoas socias; procedemento de alta e 
baixa; dereitos e obrigacións das persoas socias. 

MÓDULO 3.  Os órganos sociais: a asemblea xeral e o órgano de administración. 

MÓDULO 4. Réxime económico-financeiro. Recursos financeiros. Determinación e distribución 
do  resultado económico do exercicio. 

Facilitar unha visión  integral da 
contorna económica e legal que rodea 
as  empresas de economía social, con 
especial  fincapé nas cooperativas. 

 

Persoas interesadas en emprender, membros das entidades de economía social, persoas que 
asesoren ou xestionen entidades de economía social.  
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RÉXIME XURÍDICO E LEGAL DAS EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL 

DURACIÓN 
20 horas 

PERSOAS DESTINATARIAS 

ESTRUTURA 

OBXECTIVO   



Persoas interesadas en emprender baixo as fórmulas de economía social ou que queiran consolidar 
os seus proxectos empresariais.  

Percorrer dun xeito práctico as pautas, 
os recursos e os coñecementos para 
abordar con éxito un proxecto 
empresarial de economía social. 

DURACIÓN 
20 horas 
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OBXECTIVO 

Modalidade: en liña 

Desenvólvese a través de 8 módulos formativos: 

MÓDULO 1. Unha nova economía con valores. 

MÓDULO 2. Que é a economía social? 

MÓDULO 3. As cooperativas. 

MÓDULO 4. As sociedades laborais. 

MÓDULO 5. Outras fórmulas de economía social. 

MÓDULO 6. Características e diferenzas fronte a outras fórmulas xurídicas. 

MÓDULO 7. Pasos para pór en marcha un proxecto de economía social. 

MÓDULO 8. Financiamento, recursos e liñas de axuda para a creación de empresas de 
economía social. 

ESTRUTURA 

PERSOAS DESTINATARIAS 

APRENDE A DESENVOLVER O TEU PROXECTO DE ECONOMÍA SOCIAL 



Persoas interesadas en emprender e membros das entidades de economía social que queiran 
coñecer novos métodos de marketing e comunicación. 

Dúas modalidades: 
• Opción formación en liña 
• Opción formación mixta (en liña e presencial) 

Desenvólvese a través de 8 módulos formativos: 

MÓDULO 1: O ecosistema dixital e o plan de marketing.  

MÓDULO 2: Creación do proxecto web. Consideracións e tendencias. 

MÓDULO 3: Redes sociais, marketing de contidos e monitorización en liña. 

MÓDULO 4: Display e Social Ads. Unha nova forma de publicitarse. 

MÓDULO 5: Posicionamento SEO. 

MÓDULO 6: Email marketing & Mobile marketing. 

MÓDULO 7: Analítica web. 

 

Facilitar novos métodos de marketing e 
comunicación ás empresas de economía 
social co obxectivo de posicionar dunha 
forma óptima o seu proxecto e, como 
consecuencia, mellorar a 
comercialización dos seus negocios. 
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PERSOAS DESTINATARIAS 

ESTRUTURA 

IMPULSA O TEU NEGOCIO DE ECONOMÍA SOCIAL CO MARKETING DIXITAL 

DURACIÓN 
20 horas 

OBXECTIVO   



Modalidade: en liña 

Desenvólvese a través de 5 módulos formativos:  

MÓDULO 1. O ciclo de actividade das empresas de economía social. 

MÓDULO 2. Estados financeiros. 

MÓDULO 3. Como relacionar a Conta de Resultados co Balance? 

MÓDULO 4. A xestión dos custes. 

MÓDULO 5. O punto de equilibrio. 

Facilitar unha visión integrada dos 
conceptos e os instrumentos claves de 
contabilidade e finanzas para a xestión 
das empresas de economía social.  

Persoas interesadas en emprender e membros das entidades de economía social que queiran 
familiarizarse con conceptos e vocabulario financeiros. 

FUNDAMENTOS DE CONTABILIDADE PARA A TÚA ENTIDADE DE ECONOMÍA 
SOCIAL 
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PERSOAS DESTINATARIAS 

ESTRUTURA 

DURACIÓN 
20 horas 

OBXECTIVO   



Entidades de economía social interesadas no proceso de internacionalización do seu negocio ou 
demais público que desexe adquirir coñecementos acerca da internacionalización. 

Dúas modalidades: 
• Opción formación en liña 
• Opción formación mixta (en liña e presencial) 

Desenvólvese a través de 5 módulos formativos: 

MÓDULO 1: A globalización e a internacionalización.  

MÓDULO 2: O proceso de internacionalización. 

MÓDULO 3: As diferenzas culturais entre países. 

MÓDULO 4: O marketing internacional. 

MÓDULO 5: A xestión operativa internacional. 

 

Introducir ao alumnado no proceso 
de internacionalización, coñecer os 
conceptos básicos, a importancia do 
plan de internacionalización, a 
adaptación do produto ao novo 
mercado e a xestión operativa para 
poder levar a cabo a exportación. 
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PERSOAS DESTINATARIAS 

ESTRUTURA 

A INTERNACIONALIZACIÓN DAS ENTIDADES DE ECONOMÍA SOCIAL 

DURACIÓN 
20 horas 

OBXECTIVO   



Modalidade: en liña 

Desenvólvese a través de 10 módulos formativos: 

MÓDULO 1: Introdución á RSE. 

MÓDULO 2: Os grupos de interese ou stakeholders. 

MÓDULO 3: Estratexia interna da RSE. 

MÓDULO 4: Xestión da RSE. 

MÓDULO 5: Plan estratéxico da RSE. 

MÓDULO 6: Ferramentas prácticas de RSE. 

MÓDULO 7: A comunicación da RSE. 

MÓDULO 8: As novas tecnoloxías da información e o marketig social corporativo. 

MÓDULO 9: Inventario de accións de RSE. 

MÓDULO 10: Boas prácticas en RSE, entidades de economía social. 

 

Dar a coñecer o concepto da 
responsabilidade social empresarial 
en todas as súas dimensións, así 
como a metodoloxía e ferramentas 
para analizar e avaliar as diferentes 
alternativas á hora de incorporar ou 
manter a RSE no modelo de negocio 
das entidades de economías social. 

Persoas emprendedoras e traballadoras de entidades de economía social que están interesadas 
en coñecer as diferentes estratexias, técnicas e ferramentas para implantar e mellorar a RSE das 
entidades de economía social. 
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A RSE NAS ENTIDADES DE ECONOMÍA SOCIAL 

DURACIÓN 
20 horas 

ESTRUTURA 

PERSOAS DESTINATARIAS 

OBXECTIVO   



Modalidade: formación mixta (en liña e presencial) 

Desenvólvese a través de 4 módulos formativos: 

MÓDULO 1: Comunicación externa na túa entidade de economía social. 

MÓDULO 2: Comunicación oral na túa entidade de economía social. 

MÓDULO 3: Comunicación de crise na túa entidade de economía social. 

MÓDULO 4: Comunicación interna na túa entidade de economía social. 

  

Que o alumnado entenda o papel 
estratéxico da comunicación nas 
entidades de economía social, tanto 
de cara á opinión pública como no 
ámbito interno, ademais de adoptar 
destrezas básicas para xestionar esa 
comunicación. 

 

Entidades que precisen difundir novidades sobre a súa actividade ou os seus produtos; así como 
entidades de economía social que desexen mellorar a expresión do seu persoal de comunicación.  
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XESTIONA A IMAXE DA TÚA ENTIDADE DE ECONOMÍA SOCIAL NOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

DURACIÓN 
20 horas 

PERSOAS DESTINATARIAS 

ESTRUTURA 

OBXECTIVO   



Modalidade: formación mixta (en liña e presencial) 

Desenvólvese a través de 3 módulos formativos: 

MÓDULO 1. Introdución á creación de blogs e webs autoeditables e autoxestionables. 

MÓDULO2. Creación de páxinas web e blogs. 

MÓDULO 3. Edición e xestión dunha tenda en liña en PrestaShop. 

Persoas que queiran adquirir os coñecementos básicos para comezar a realizar o seu propio blog ou 
web a través de Wordpress e de tendas en liña, mediante PrestaShop.   

Mellorar a presenza en liña das 

empresas de economía  social a través 

do desenvolvemento e o deseño dunha  

páxina web e o impulso das vendas a 

través da creación dunha tenda en liña.  
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SEN WEB NON EXISTES!  
Crea a túa páxina web a través de WORDPRESS 

DURACIÓN 
20 horas 

PERSOAS DESTINATARIAS 

ESTRUTURA 

OBXECTIVO   



Modalidade: formación mixta (en liña e presencial) 

Desenvólvese a través de 4 módulos formativos: 

MÓDULO 1: A marca, principal intanxible da túa entidade de economía social. 

MÓDULO 2: A creatividade da marca. 

MÓDULO 3: Que ten que dicir a túa marca? 

MÓDULO 4: A marca na era dixital. 

Todas as persoas interesadas en xestionar a comunicación da súa entidade de economía social. 

Comprender a relevancia da marca 
como o intanxible de maior valor 
dunha entidade de economía social. 
Coñecer todos os compoñentes que a 
definen e analizar a relevancia da 
marca dixital para ser capaces de 
definir a estratexia de comunicación 
da entidade on e off line. 
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CREA MARCA, XERA VALOR! 
TANXIBILIZA A MARCA DA TÚA ENTIDADE DE ECONOMÍA SOCIAL 

DURACIÓN 
20 horas 

PERSOAS DESTINATARIAS 

ESTRUTURA 

OBXECTIVO   



Modalidade: formación mixta (en liña e presencial) 

Desenvólvese a través de 3 módulos formativos: 
 
MÓDULO 1. Introdución a Excel como ferramenta de análise de datos e de presentación gráfica 
de resultados. Partes da interface e personalización. Carga e edición de datos. 
MÓDULO 2. Construción de fórmulas. Uso de operadores e funcións. Construción de gráficos e 
utilización de ferramentas de debuxo. 
MÓDULO 3. Tratamento de datos en Excell. Ferramentas de análise. Presentación de resultados. 
Creación de táboas e de gráficos dinámicos. Exemplo de uso de macros. 
 

Introducir e favorecer o uso da ferramenta 
ofimática Excel nos proxectos de economía 
social para mellorar a súa xestión.  

 

Persoas   interesadas   en   emprender, persoal   das   entidades   de   economía   social ou 
calquera outra persoa interesada en adquirir os coñecementos básicos para aprender o manexo 
e uso de Excel. 
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DURACIÓN 
20 horas 

PERSOAS DESTINATARIAS 

ESTRUTURA 

OFIMÁTICA PARA PROFESIONAIS EMPRESARIAIS 

OBXECTIVO   




