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Certame Cooperativismo no ensino 2019 

A finais de abril remata o prazo para participar 

no Certame de Cooperativismo no ensino. 

Os traballos presentados poderán optar aos 

premios das seguintes categorías: actividades 

artísticas, cooperativizadas ou proxectos 

empresariais. 

Ver máis 

 

  

 

       

Entrevista a Jessica Rey da sociedade 

agraria Casa Grande de Xanceda 

Jessica Rey é a responsable do departamento 

de Marketing en Casa Grande de Xanceda, 

sociedade gañadora do Premio RSE Xunta de 

Galicia.  

Na súa entrevista destaca que o 43% das 

persoas que traballan no sector agrogandeiro e 

forestal en Galicia son mulleres. 

Ver máis 

 

 

 

 

Convocatoria Premios á cooperación 2019 

O 30 de abril remata o prazo para que as 

cooperativas interesadas presenten as súas 

candidaturas á Xunta de Galicia nas seguintes 

modalidades: valores cooperativos, mellor 

proxecto cooperativo novo ou traxectoria 

cooperativa. 

Ver máis 

 

 
 

 

  

 

  

Obradoiro: Dinamización do cooperativismo 

nun sector con potencial 

Este obradoiro ten como obxectivo formar o 

alumnado para detectar e priorizar sectores 

potenciais para o desenvolvemento cooperativo, 

coñecer a súa realidade e procurar modelos 

alternativos para a dinamización do sector. 

  

Datas: 09/04/2019 -12/04/2019 

Horario: 09:30 - 14:30h 

Lugar: Rúa Manuel María, 1, Boiro 

Duración: 20h 

Inscricións: 981575578 / rosa@espazo.coop 

 

Ver máis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.eusumo.gal/certame-cooperativismo-no-ensino-2019
https://www.youtube.com/watch?v=sxjRkZjSTDY&feature=youtu.be
http://www.eusumo.gal/convocatoria-premios-a-cooperacion-2019
http://www.eusumo.gal/obradoiro-dinamizacion-do-cooperativismo-nun-sector-con-potencial


 

  

 

  

Queres abordar con éxito a túa idea? 

Esta formación ten como obxectivo que os 

destinatarios aprendan dun xeito práctico as 

pautas, os recursos e os coñecementos para 

abordar con éxito un proxecto empresarial de 

economía social.  

 

Datas: 11/04/2019 ao 02/05/2019 

Modalidade: online 

Duración: 20h 

Inscricións: formulario  / 981558008 / 

eusumo.emprego@xunta.es 

 

Ver máis 

 

 

  

 

  

Teleformación: Impulsa o teu negocio co 

marketing dixital Ed.VI 

O obxectivo desta formación é facilitar novos 

métodos de marketing e comunicación ás 

empresas de economía social.  

 

Datas: 12/04/2019 ao 03/05/2019 

Modalidade: online 

Duración: 20h 

Inscricións: formulario  / 981558008 / 

eusumo.emprego@xunta.es 

 

Ver máis 

  

  

Rede Eusumo 

Contacte en: comunicacion@eusumo.gal ou 610 17 43 89 

Máis información en: 

 

www.eusumo.gal 

  

 

 

  

  

 

              

https://docs.google.com/forms/d/185XxZO6fsEMcV9S0OYk6l6qdKgndcWqxO7jykCbSRsk/viewform?edit_requested=true
http://www.eusumo.gal/queres-abordar-con-exito-tua-idea-0
https://docs.google.com/forms/d/1Was3HKegP42kn5qdpKSvz-T5WfcbSMKht6BqNOdqbzY/viewform?edit_requested=true
http://www.eusumo.gal/teleformacion-impulsa-o-teu-negocio-co-marketing-dixital-ed-vi
mailto:eusumo.emprego@xunta.gal
http://eusumo.mailrelay-iv.es/newslink/73/7.html
https://twitter.com/eusumogal
https://www.youtube.com/user/cooperativasgalicia
https://www.facebook.com/eusumogal/

