
 

 

 

 

 

COBDCV - CURS «EMPRENEDORS I CREACIÓ D’OCUPACIÓ: UN 

REPTE PER ALS GESTORS D’INFORMACIÓ» 

 

PROGRAMA 

1a PART 

Professora: SRA. OFELIA SANTIAGO. DIRECTORA DE SANTIAGO CONSULTORES 

 Entorn i dinàmica empresarial actual 

 Uns nous valors per a sobreviure: creativitat, innovació i emprenedoria 

 La classe creativa en l’empresa Siglo XXI 

 Obri la teua ment 

 Aptituds i actituds per a la innovació 

 Noves persones per a les noves empreses: el perfil de l’emprenedor 

 I ara, què faig? Com generar alternatives d’autoocupació 
 

2a PART 

Professor: Sr. JOSÉ ALBORS ORENGO. RESPONSABLE DE PROJECTES i 

DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL, FEVECTA 

 

1. L’autoocupació i l’economia social 

        1.1  Les empreses d’economia social i com poden ajudar aquestes a la creació d’ocupació 

estable i sostenible: Avantatges i Oportunitats  

        1.2   Característiques de l’empresa cooperativa 

        1.3   Estructures de suport als emprenedors i empreses d’economia social: FEVECTA  

2. El procés de creació d’una empresa cooperativa 

        2.1   Tràmits per a la constitució d’una cooperativa de treball associat 

        2.2   Ajudes i subvencions específiques per a les empreses d’economia social 

3. Casos i exemples d’empreses d’economia social 



 

PERFIL DELS PROFESSORS 

 

SRA. OFELIA SANTIAGO. DIRECTORA DE SANTIAGO CONSULTORES 

 

Llicenciada en Psicologia per la Universitat Pontifícia de Salamanca. Màster en Direcció 

d’Organitzacions i Recursos Humans en ESIC. Directora general de Santiago Consultores 

Capital Humano. Consultora de recursos humans. Experta en desenvolupament i gestió del 

capital humà, especialitzada en equips d’alta direcció, gestió del canvi, emprenedoria i innovació. 

 
 

Sr. JOSÉ ALBORS ORENGO. RESPONSABLE DE PROJECTES i DESENVOLUPAMENT 

EMPRESARIAL, FEVECTA 

 

Tècnic de la Federació Valenciana d’Empreses Cooperatives de Treball Associat (FEVECTA), on 

és responsable de projectes i desenvolupament empresarial. Ha impulsat múltiples projectes per 

a la modernització de les xicotetes empreses d’economia social. Experiència professional en el 

camp de l’economia social i cooperativa, i la consultoria per a la modernització del teixit productiu 

de les cooperatives de treball associat valencianes. 

Actualment és responsable d’implementació en la FEVECTA de les polítiques de Responsabilitat 

Social Empresarial. 

És membre del comité de CEPES de RSE. 
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