
OBRADOIRO COOPERATIVAS DE ENSINO. UNHA ALTERNATIVA DE EMPREGO

DATA  INICIO   18/09/18 DATA  FIN 21/09/18 DURACIÓN     20 horas

HORARIO 9:30 – 14:30 HORAS

LUGAR  CELEBRACIÓN: Aula 8, 2º andar, Centro Universitario de Riazor, Avda. Almirante Lángara, s/n, A Coruña

Persoa de contacto TERESA BALADO  BARCIELA
teléfono 986 866 149
e-mail teresa@espazo.coop

Para inscribirte neste obradoiro, PREME AQUÍ
OBXECTIVO

• Presentar a cooperativa de ensino como modelo de alternativa laboral para aquelas persoas que dexesen 
traballar no eido educativo, incidindo nos valores e principios que rexen o movemento cooperativo.
• Mellorar o coñecemento sobre os recursos dispoñibles, tanto públicos como privados, de cara a emprender un 
proxecto de economía social dentro do campo educativo.
• Informar sobre a situación actual do sector en Galicia, realidades, perspectivas e opcións de entrada para 
aquelas persoas interesadas na súa filosofía de traballo.
• Presentar experiencias consolidadas, tanto a nivel de constitución de cooperativas como na incorporación
como socio/a naquelas xa existentes.

PROGRAMA

•  Principios Cooperativos. Cooperativismo Alternativa de Emprego.
• Cooperativas de Ensino. Particularidades. Cooperativas vs Outros Modelos Societarios. Lexislación 
Cooperativa.
• As Persoas Socias na Cooperativa. Organización Interna nas Cooperativas.
• Constitución da Cooperativa. O Proceso. O Plan de Empresa. Organización do Traballo. Análise Económico-
Financeiro. Particularidades contables nas Cooperativas. Recursos e Apoios

CONTIDOS

1º sesión.- Presentación dos obxectivos do curso. Características das Cooperativas de Ensino e claves que as
diferencian doutras fórmulas.Práctica Tipo de cooperativas, vídeos con entrevistas a cooperativistas, reflexións
e resolución de dúbidas.
2º sesión.- Xogo: Porque non emprender? Test emprendedor. Creación de Grupos de Traballo.Plan de Empresa, 
exposición de contidos e traballo por grupos. Reflexión da idea cooperativa. Maduración da idea.
3º sesión.- Organización societaria. Resolución de dúbidas. Asembleas e xuntanzas. Práctica dunha asemblea.
4º sesión.- Estrutura financeira dunha cooperativa, axudas, subvencións e recursos dispoñibles. Reflexión e 
posta en común. Exposición dos traballo elaborados por cada grupo. Avaliación do obradoiro polos asistentes.

METODOLOXÍA

Activa e participativa coa utilización de medios audiovisuais e actividades prácticas de reflexión e debate. A
acción formativa configúrase en 4 sesións de 5 horas de duración cada unha.

DIRIXIDO A

Profesionais do ámbito  educativo con interese por coñecer a fórmula cooperativa. Profesionais da educación
social,  do  tempo  libre  e  doutros  ámbitos  de  educación  non  formal  con  interese  por  coñecer  a  fórmula
cooperativa. Persoal asalariado en cooperativas con interese por entrar a formar parte da mesma como socio.
Público en xeral.
Grupo mínimo: 12 persoas, grupo máximo: 20 persoas

ALUMNADO

 “Esta actividade enmárcase no programa de actuación 2018 da Rede Eusumo.  A Rede Eusumo é unha rede de colaboración impulsada pola Secretaría Xeral de 
Emprego da Xunta de Galicia para o fomento do cooperativismo e a economía social que conta co financiamento do Ministerio de Empleo y Seguridad Social”.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCIpEwQzxIc5IY6g_rUqesp8x_ET-TZ3ryaZs4LUYEkGfrMA/viewform

