
VIRADA Comunidade Teal 
2022

Encontro para  a co-creación da 

Comunidade Teal VIRADA

Desde hai anos, nas nosas entidades de 
economía social, impulsamos procesos de 
fortalecemento e transformación. 

Nestes momentos, organizacións de todo o 
mundo e de diferente tipoloxía, están a 
adoptar un novo paradigma que lles 
permita afrontar os novos desafíos e retos 
a través dunha cultura organizativa 
renovada.

O paradigma Teal baséase no 
desenvolvemento de tres principios:

• Propósito evolutivo
• Equipos autoxestionados
• Plenitude

O noso comportamento organizacional está 
supeditado a diferentes niveis de 
consciencia. O paradigma Teal é unha 
invitación para facer visibles estes estados 
de consciencia. 

Contidos

• Que cultura organizativa defínenos?
• Como evolucionou o noso propósito ou 

misión?
• Que estrutura organizativa necesitamos 

para abordar os retos actuais e de 
futuro?

• Que nivel de empoderamento 
desexamos para os nosos equipos e 
persoas?

• Como logramos que a nosa organización 
se centre nas persoas?

• Como podemos impulsar procesos de 
cambio nas nosas contornas?

Data e horario:
• Inicio: venres 18 de novembro ás 10:00.
• Fin: sábado 19 de novembro ás 18:00

Lugar
Hotel Oca Vila de Allariz

Metodoloxía e equipo facilitador
O obradoiro será dinámico, participativo, 
vivencial, e con espazos de reflexión. 

O encontro é un obradoiro facilitado por 
Algalia e EDE Fundazioa.  

Prezo
320 € por persoa (bonificable coa FUNDAE).

Inscrición por invitación, a confirmar antes do 
22 de  outubro de 2022.

Pagamento: antes do venres 11 de novembro.

A quen vai dirixido?
Entidades de economía social que 
confiaron en VIRADA como panca de 
transformación persoal e organizativa.

Contacto
David Pereiro
david.pereiro@algalia.com
986 37 95 87. 687 87 94 14

Obxectivos do encontro
− Promover a transformación cultural das 

organizacións.
− Coñecer os principios do paradigma 

Teal.
− Xerar una plataforma de traballo 

conxunto para impulsar o paradigma 
Teal nas nosas organizacións.

https://algalia.com/es/programa-virada/
https://www.ocahotels.com/hoteles/hotel-oca-vila-allariz
https://algalia.com/es/
https://edefundazioa.org/
mailto:david.pereiro@algalia.com

