
 

PROGRAMA 

 

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 cooperativas 

       Do 22 de abril ao 
11 de maio de 2021 

OBXECTIVOS 
 
O principal obxectivo deste curso é ofrecer 
de forma sinxela e simple información sobre 
as principais ferramentas para facilitar a 
xestión das entidades de economía social, así 
como facilitar o traballo colaborativo e a 
organización dentro da entidade. 

PÚBLICO OBXECTIVO 
 
Dirixido a persoas desempregadas, persoas 
traballadoras ou socias de entidades de 
economía social de Galicia e público en xeral. 

A formación ten carácter gratuíto 
 

Prazo de inscrición ata 
 o 21 de abril de 2021 

 
Pódeste inscribir no: 

http://bit.ly/ferramentasonline_7 
981 558 008 ou 

eusumo.emprego@xunta.gal 
 

Máis información: www.eusumo.gal 

Teleformación 
40 horas 

ADÁPTATE AOS CAMBIOS: FERRAMENTAS DIXITAIS 
ÚTILES PARA A TÚA EMPRESA Ed. VII 

PROGRAMA 

INTRODUCCIÓN 

MÓDULO 1. Ferramentas transversais e de organización 

• Ferramentas de optimización de arquivos 
• Ferramentas de almacenamento na nube 
• Ferramentas de xestores de contrasinais 
• Ferramentas de automatización 
• Ferramentas de xestión de tarefas e proxectos 

MÓDULO 2. Ferramentas de comunicación 

• Ferramentas para a xestión das redes sociais 
• Ferramentas de aplicacións de programación e seguimento de 

redes sociais 
• Ferramentas de envíos de newletters 
• Ferramentas de comunicación interna dentro das entidades 
• Ferramentas de videochamadas e reunións virtuais 

MÓDULO 3. Ferramentas para a venda en liña 

• Como crear unha tenda en liña na túa entidade de economía social 

• Ferramentas de interese para a venda en liña da túa entidade 

• Outra opción de venda en liña: O marketplace 

MÓDULO 4. Ferramentas de deseño e outros recursos para o deseño 
dos elementos corporativos 
• Ferramentas para xerar presentacións e infografías 
• Outros recursos 

MÓDULO 5. Ferramentas para xerar vídeos e gravar a pantalla do 
ordenador 


