ECONOMÍA SOCIAL MEETING
DATA INICIO
LUGAR DE
IMPARTICIÓN

28/05/19

DATA FIN

28/05/19

HORARIO IMPARTICIÓN

12.00-14.00

calle Dublín nº 3, baixos, 15707 Santiago de Compostela
Teléfono

673042029

e-mail

info@cegasal.com

PERSOA DE CONTACTO Esther Blanco Araújo
OBXECTIVOS






Presentación mutua das entidades participantes: entidades representativas, cooperativas, sociedades laborais,
centros especiais de emprego e empresas de inserción. mediante técnicas de presentación e intercambio de
coñecementos e experiencias.
Presentación da convocatoria e as bases reguladoras dos obradoiros e das axudas á dixitalización Industria 4.0
para o ano 2019 cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa
operativo Feder Galicia 2014-2020.
Presentación de INFOJC e EligePlus Consultores como posible colaborador nos obradoiros de dixitalización
4.0.
PROGRAMA

12:00h. - Recepción e entrega de documentación.
12:15h. - Presentación conxunta das entidades e persoas presentes. Presentación de INFOJC e ELIGEPLUS
COBNSULTORES
12:30h. Presentaciónón da Industria 4.0. Tecnolóxías, proceso de trasformación, exemplos prácticos, línea de axudas.
14:00h. - Peche da Xornada.
CONTIDOS

1.
Qué é Industria 4.0 e a Economía Dixital
2.
Cuáles son as principais tecnoloxías que impulsan o cambio hacia a dixitalización 4.0
3.
Cómo esas tecnoloxías están transformando/poden transformar tanto os procesos empresariales como os
modelos de negocio
4.
Exemplos prácticos e casos de aplicación en sectores agroalimentarios, industriais ou de servizos
5.
Visión xeral do mapa de axudas e apoios 4.0 da Xunta de Galicia
METODOLOXÍA

Os meetings da Economía Social desenvólvense cunha metodoloxía activa e participativa, que facilita o interese, a
atención e o intercambio entre as persoas asistentes.
- Poderán utilizarse medios audiovisuais na presentación da entidade e farase un estrito control do tempo de
intervención para garantir a axilidade da xornada.

DIRIXIDO A
Persoas socias, traballadoras e equipo técnico das entidades representativas e de base das entidades que integran o Foro
pola Economía Social Galega e outras entidades da Economía Social.
Grupo mínimo: 10 persoas
Grupo máximo: 25 persoas

“Esta actividade enmárcase no programa de actuación 2019 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 Trabajo, Migraciones y Seguridad
Social”.

