
CONSOLIDACIÓN E SALTO DE ESCALA DOS
PROXECTOS DE ECONOMÍA SOCIAL E MELLORA
DAS CAPACIDADES DOS PROMOTORES 

DATA:
Do 7 ao 28 de setembro de 2021

DURACIÓN:
15 horas. En xeral, o horario das sesións
será de 17:00 a 19:00 horas.

DESTINATARIAS

As persoas destinatarias  das sesións formativas en liña 
serán alumnos/as da USC, emprendedores/as en 
proxectos de economía social, empresas de economía 
social en fase de transformación, lanzamento e expan-
sión do seu negocio e outras empresas baixo outras 
fórmulas empresariais que queiran transformarse en 
empresas de economía social.
Darase prioridade a proxectos de economía social 
promovidos polo alumnado universitario, mulleres 
e colectivos desfavorecidos.

FINALIDADE

Esta formación consta dun conxunto de 7 sesións formati-
vas de aceleración orientadas a fortalecer os proxectos 
de economía social e facelos máis competitivos. Búscase 
fundamentalmente mellorar a consolidación dos proxec-
tos favorecendo o seu salto de escala.

Ademais traballarase en mellorar as capacidades das 
persoas promotoras, formándoas en ferramentas transversais 
que lles permitirá mellorar as súas habilidades de xestión. 

PROGRAMA FORMATIVO 

6 sesións de 2 horas e 1 sesión de 3 horas, que permitirán 
abordar de maneira práctica, como mínimo, os seguintes 
aspectos:

· Formación específica para consolidar os proxectos de
economía social.

· Mellora das competencias e capacidades dos promotores.

Entre outras abordaranse as seguintes temáticas:

· O marketing dixital
· As redes sociais, o marketing de contidos e monitoraxe
en liña

· A internacionalización
· As capacidades de xestión mediante ferramentas útiles e
gratuítas

· A técnicas de negociación
· Presentacións eficaces

“Esta actividade enmárcase no programa de actuación 2021 da Rede Eusumo. A Rede Eusumo é unha rede de colaboración impul-
sada pola Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social da Xunta de Galicia para o fomento do cooperativis-
mo e a economía social que conta co financiamento do Ministerio de Traballo e Economía Social”.

INSCRICIÓNS ATA O 02 DE SETEMBRO ás 12:00 horas
ligazón ao formulario de inscrición: https://bit.ly/inscricionconsolidacion2021 
correo: proxectoeusumo.usc@gmail.com
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