
XESTIÓN DE CONFLICTOS ENXESTIÓN DE CONFLICTOS ENXESTIÓN DE CONFLICTOS EN
EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIALEMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIALEMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL

C U R S O

Datas: do 9 ao 12 de novembro de 2020
Lugar: Fundación CEL Iniciativas por Lugo



Cómo será o curso?

O curso ten como obxectivo proporcionar coñecementos

e claves para a creación dunha estratexia empresarial

válida adaptada ás características básicas das chamadas

empresas de economía social. Ademais, permitirá

dispoñer de xeito efectivo das ferramentas necesarias

para a implantación de órganos corporativos eficaces para

a xestión de reunións eficientes e equipos de traballo

cohesionados. 

Non é necesario ter coñecementos previos para asistir a

esta formación. Trátase de aportar unha visión

esencialmente práctica e aplicable ó día a día na empresa.

Obxectivos
Características das empresas de economía social. Definición
dos valores e principios da economía social, aspectos clave a ter

en conta para os socios e socias das mesmas.

 

Órganos sociais de xestión: as reunións e asambleas. Xestión
eficaz das reunións e xestión do tempo nas mesmas, o moderador.

Participación responsable. 

 

Principais causas de conflicto. As persoas dentro da

organización e as súas funcións. Metodoloxía para a identificación

e prevención de problemas cotidiáns. 

Instrumentación dos procedementos de negociación.
Definición das características dun bo negociador, estratexias,

técnicas  e tácticas de negociación.

Contidos



Emprendedores e empresari@s de economía
social.
Cooperativistas e traballadores do sector.
Interesad@s en xeral que desexen profundizar
na xestión interna e externa destas empresas.

A quen vai dirixido?

Duración
O curso terá lugar nas instalacións da Fundación
CEL Iniciativas por Lugo (Pazo de Ferias e
Congresos) en horario de tarde (de 16 a 20 horas),
os días 9, 10, 11 e 12 de novembro de 2020. 

INSCRÍBETE AQUÍ

982 284 150

formacion@fundacioncel.org

GRATUITO. PRAZAS LIMITADAS
Obrigatoria inscrición

Máis info:

(*) Aforo limitado e co establecemento das  medidas hixiénico-
sanitarias requeridas para combatir a COVID-19

(*)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScp2F9UM_KPuahJ37nLTzNToKrIuOlPrlMipuYSPDo5D4c2jw/viewform

