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ADN cooperativo fronte á crise
[módulo formativo de 15 horas en liña]

A "nova normalidade"

está chea de situacións novidosas e

cambiantes. Demanda de nós

desenvolver unha capacidade de

adaptación, flexibilidade que, ata o

de agora, quizáis non eran tan

urxentes. As estratexias de

cooperación téñense revelado como

fundamentais para superar

situacións de crise como a que

estamos a vivir. Temos exemplos na

natureza, e tamén os temos nas

experiencias exitosas de solucións

colaborativas a problemas comúns

noutras crises vividas.

Unión de Cooperativas EspazoCoop



ADN cooperativo fronte á crise
[módulo formativo de 15 horas en liña]

Nestes momentos estamos a recibir moitas mensaxes que

causan temor, perspectivas e augurios negativos que

fomentan o individualismo e o "sálvese quen poda". 

Fronte a isto nós, como cooperativistas, temos no noso ADN

as capacidades que nos van axudar a saír desta situación a

través da cooperación.

Unión de Cooperativas EspazoCoop



Unión de Cooperativas EspazoCoop

Propoñemoste unha actividade formativa de corta

duración na que reconectar co que é e nos aporta o

cooperativismo. 

Coñecer e recoñecer en nós as aptitudes e capacidades

que precisamos e estamos a desenvolver cando

traballamos en cooperativa. 

Aprender a mellorar as nosas habilidades persoais para

mellorar os procesos de comunicación, colaboración,

toma de decisións, liderado. 

Achegar ferramentas que nos axuden, neste momento de

non presencialidade, a seguir mantendo as estratexias

colaborativas de traballo, para acadar, xuntas, o

obxectivo común da cooperativa e da sociedade:

satisfacer colaborativamente as nosas necesidades

comúns.

ADN COOPERATIVO
FRONTE Á CRISE

[módulo formativo de 15 horas en liña] 



Unión de Cooperativas EspazoCoop

Programa
ADN Cooperativo fronte a crise. Como traballamos nas
cooperativas.

Módulo 1

Coidados en tempos de crise: empezar polo importante.

Módulo 2

A comunicación: desenvolver unha comunicación fluída e eficaz
incluso  na distancia.

Módulo 3

En época de crise tamén tomamos decisións. Ferramentas para 
mellorar os procesos de indagación e toma de decisións.

Módulo 4

Liderado en época de crise.

Módulo 5

ADN COOPERATIVO
FRONTE Á CRISE

[módulo formativo de 15 horas en liña] 
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ADN cooperativo fronte á crise
[módulo formativo de 15 horas en liña]

PARA QUEN?
Preferentemente para cooperativas asociadas á Unión

de Cooperativas EspazoCoop: socias/os e

asalariadas/os que estén en áreas de dirección,

consellos reitores... 

Tamén, para outras cooperativas, organizacións de

economía social, ou público interesado en xeral.

As prazas son limitadas.

METODOLOXÍA
Activa e participativa. Búscase captar o interese

das persoas participantes para que se vinculen na

súa actividade e haxa unha aprendizaxe

significativa. Propoñemos actividades para o

traballo en grupo pequeno, coñecer experiencias

e boas prácticas, utilizar medios audiovisuais e

dixitais para enriquecer as exposicións. A nosa

proposta é que as participantes sexan protagonistas

no proceso formativo, mediante a reflexión, a

participación e a experimentación.



AULA VIRTUAL DE
ESPAZOCOOP
Desenvólvese na Aula Virtual da Unión
de Cooperativas EspazoCoop.

Habilitarase un sistema de titorización
a distancia. 

A realización do curso é secuencial,
seguindo os contidos, exercicios,
tarefas e demais propostas dos módulos
desta acción formativa.

A formación é práctica.

Amáis dos contidos que se porán ao
dispor do alumnado na plataforma,
realizaranse 2 sesións virtuais de
aprendizaxe ao longo do curso, os días
13 e 27 de outubro, de 11.00 a 12.30
horas.

Unión de Cooperativas EspazoCoop

ADN COOPERATIVO
FRONTE Á CRISE

[Módulo formativo de 15 horas en liña] 

IMPARTE

Patane García Méndez. Membro do equipo
técnico da Unión de Cooperativas
EspazoCoop, con experiencia docente na área
das competencias e habilidades
cooperativas.



OBXETIVOS DO
PROGRAMA

- 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 as 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 o
intercambio de experiencias das cooperativas
participantes que permitan establecer
alianzas futuras.

PROGRAMA DE FORMACIÓN
ESPECIALIZADA XERENCIAL
PARA COOPERATIVAS

ADN cooperativo fronte á crise está dentro do
Programa de Formación Especializada Xerencial. 

Este programa trátase dunha formación modular

orientada a persoas con responsabilidades

directivas e xerenciais, en temáticas de xestión

empresarial,liderado ou innovación entre outras

máis.

Unión de Cooperativas EspazoCoop



LOGOS

INSCRICIÓN
ADN cooperativo fronte á crise

1| Inscríbete no formulario neste enlace

2| Efectúa o pago da cota que te corresponda: 

ES10 3070 0035 2060 2721 0522

3| Envíanos o xustificante de pago a:

patane@espazo.coop para confirmarte a praza.

CONTACTO
Unión de Cooperativas

EspazoCoop
Máis información e consultas: 

881 887 456 - patane@espazo.coop

ADN COOPERATIVO FRONTE Á CRISE

TELEFORMACIÓN || DO 13 AO 27 DE OUTUBRO 2020
CON 2 SESIÓNS VIRTUAIS DE APRENDIZAXE O 13 E O 27 DE OUTUBRO DE 11 A 12.30 H.

[Esta actividade enmárcase na Programación da Rede Eusumo 2020]

COTAS
Cofinanciamento das

participantes
Cooperativas socias, e cooperativas en proceso de

creación -acompañados por EspazoCoop e con

compromiso de asociarse- : 25 €

Cooperativas non socias e entidades pertencentes

a organizacións do Foro pola Economía Social

Galega e REAS Galicia: 50 €

Outras persoas interesadas: 100 €


