
                                                            www.espazo.coop

Curso Teleformación: FERRAMENTAS DE FINANCIAMENTO ÉTICO E ALTERNATIVO

DATAS REALIZACIÓN Do 10 de marzo ao 1 de abril de 2020 DURACIÓN      40 horas

HORARIO Informarase ao alumnado do horario de atención da persoa titora

LUGAR  CELEBRACIÓN: Formación a través de internet. Precísase acceso á ordenador e conexión a internet

PERSOA DE CONTACTO
Patane García Méndez teléfono 881 887 456

e-mail patane@espazo.coop

PARA INSCRIBIRSE NO CURSO, PREMA AQUÍ

OBXECTIVOS

• Reflexionar  sobre  a  relación  entre  as  finanzas  e  os  proxectos económicos  das  persoas,  as empresas e as 
colectividades.

• Fomentar a cultura da responsabilidade na xestión das nosas finanzas.
• Analizar as alternativas ao actual sistema financeiro.
• Reflexionar e sensibilizar sobre a responsabilidade social do sector financeiro e a importancia da ética nas 

finanzas.
• Presentar as diferentes alternativas e instrumentos de financiamento ético.
• Coñecer diferentes experiencias de financiamento ético e solidario.

PROGRAMA

Tema 1. Finanzas éticas
Tema 2. Finanzas éticas ao servizo das persoas e da economía produtiva 
Tema 3. Os principais instrumentos de financiamento ético e alterniva
Tema 4. Experiencias de finanzas éticas e financiamento solidario en Galiza, no Estado e no mundo

METODOLOXÍA
Este curso desenvólvese na modalidade de teleformación. As persoas participantes deberán ter acceso á
internet e o correo electrónico para poder realizar as actividades do curso e manterse en contacto coa persoa
titora que as guiará no desenvolvemento da acción formativa

DIRIXIDO A

Persoas que traballan ou colaboran con entidades de economía social e solidaria (cooperativas, sociedades laborais, 
confrarías, Centros Especiais de Emprego, Empresas de inserción, Asociacións, Fundacións, etc). Público en xeral inte-
resado.  
Composición do grupo: mínimo 15 persoas e máximo 30

Esta actividade enmárcase na Programación da Rede Eusumo 2020. 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 Traballo, Migracións e Seguridade Social. 
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