


PROGRAMA 

  » 09:00 – 9:30
Entrega da documentación.
Presentación do taller. 

  » 9:30 – 11:00
Redes sociais e plan de comunicación. Estratexias e accións. Contidos e xestión da comunidade. 
Claves para o éxito.

  » 11:00 – 14:00
Elaboración e difusión de contidos: 

  » Ferramentas para o uso diario: Canva

  » Programación en Business Suite.

Relatora:
María Porto Corujo. Licenciada en Publicidade e Relacións Públicas. Especialista en xestión de re-
des sociais.

Para o desenvolvemento do curso precísase que o alumnado dispoña de computador, tableta 
ou, no seu defecto, teléfono móbil.

OBXECTIVOS
A internet é un espazo no que toda actividade empresarial precisa contar con presenza. Pero evo-
luciona a tal velocidade que en moitas ocasións descoñecemos que xa existen novas ferramentas 
ou formas de xestión que nos facilitan o día a día, optimizando tempo e recursos. Unha xestión 
óptima dos recursos das Tic asegura unha presenza da empresa e dos seus produtos nas redes 
sociais.
Neste taller práctico os asistentes poderán:

  » Optimizar o tempo de dedicación ás redes sociais da empresa.

  » Crear contidos de valor para a súa difusión.

  » Aproveitar ferramentas que nos facilitarán a tarefa de creación de contidos e xestión da 
comunidade. 

DESTINATARIOS
Agricultores, viticultores ou gandeiros activos con producións con orientación comercial, cotitu-
lares ou colaboradores familiares das explotacións.

  » Titulares, asalariados ou con contratos a proba dunha explotación agraria, industria trans-
formadora, asociación profesional (Exemplo: adega, consello regulador). ou empresa de ser-
vizos agrarios.

  » Persoas en idade laboral con expectativas de incorporación ó sector primario ou á industria 
transformadora (Exemplo: adega, consello regulador)

  » Investigadores relacionados coa actividade, traballadores de empresas relacionadas co sec-
tor ou público en xeral, sempre e cando haxa prazas dispoñibles. 

  » Público interesado en xeral.

Terán preferencia as mulleres e mozos/as en activo ou con solicitude de incorporación ó sector 
primario presentada.

Número de prazas: 15

Data de inscrición: ata o día 25 de xuño de 2022

TALLER PRÁCTICO:  XESTIÓN DAS REDES NAS EMPRESAS VITIVINÍCOLAS •  2022



SOLICITUDES

Os interesados deberán preinscribirse na actividade a través da páxina web da 
Consellería do Medio Rural no seguinte enlace: 

https://ovmediorural.xunta.gal/gl/consultas-publicas/acciones-formativas

A súa inscrición será confirmada a través do enderezo electrónico.

Plan de transferencia para o apoio ás actividades de demostración e de
información ao agro galego 2022

Fondo Europeo Agrícola de 
Desenvolvemento Rural:
Europa inviste no rural

  » ORGANIZA

  » COLABORAN

Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal)

Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia (Evega) 

AXENCIA GALEGA
DA CALIDADE
ALIMENTARIA


