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PRESENTACIÓN
Programa formativo Dixital-On para a
inmersión dixital de micropemes e autónomos.

Un programa divulgativo que sensibiliza e estimula as micropemes e autónomos a
emprender o camiño dixital, é dicir, realizar unha verdadeira transformación dixital e
superar os temores, o descoñecemento, nun grupo de profesionais do mesmo tipo de
empresas, con parecidas circunstancias e outras peculiaridades que, sen dúbida,
enriquecerán aos asistentes.
Dixital-On permite entrar na transformación dixital a través dun encontro nun contexto
especial, a Ribeira Sacra e as Fragas do Eume, dende onde exploraremos historia e
cultura, así como a realidade do contorno empresarial en compañía de outros empresarios,
tanto de pemes como autónomos. Contaremos con dinámicas e asesoramento de diversas
disciplinas e sectores, metodoloxías innovadoras a través das cales poderemos reflexionar
sobre o noso negocio e atopar as solucións máis axeitadas.

OBXECTIVOS
O programa busca acercarlles aos xestores de pequenas empresas e autónomos todo o
que a tecnoloxía pode facer polas súas empresas, co fin de mellorar a súa competitividade
e aproveitar as vantaxes que, sen dúbida, poden obter a través da transformación dixital
dos seus negocios:
• Superar os temores e reservas que poida haber respecto á transformación dixital.
• Minimizar a fenda dixital entre grandes e pequenas empresas.
• Descubrir novos mercados en crecemento e as posibilidades de negocio que existen no
contorno tecnolóxico.
• Coñecer a aplicación real da transformación dixital nun sector tan tradicional como é o
vitivinícola, visitando unha bodega e coñecendo as ferramentas tecnolóxicas
empregadas na súa mellora.
• Xerar unha rede de networking entre os asistentes, compartindo inquietudes,
entretemento e solucións.

DESTINATARIOS
Quince participantes por edición (Ribeira Sacra e Fragas do Eume) entre autónomos e
micropemes de sectores NON tecnolóxicos.
ENFOQUE
Traballarase con diversas metodoloxías innovadoras para aprender dunha forma máis
significativa, divertida e dinámica:
Lego Serious Play. Metodoloxía experimental desenvolvida por Lego e Robert
Rasmussen, un proceso innovador deseñado para mellorar a innovación e o
rendemento empresarial.
Visual Thinking. Metodoloxía baseada no deseño creativo, na conexión que existe
entra as imaxes e as ideas abstractas, a través de conexión automática dos
hemisferios cerebrais: hemisferio esquerdo (lóxico, racional, estruturado) co
hemisferio dereito (máis creativo, máis ambiguo, máis rompedor).
Canvas de transformación dixital. Baseado no modelo Canvas, establécese un
mapa con propostas de mellora tecnolóxica nun contorno peme, de forma visual e
participativa, como conclusión do mapa de procesos que deseñaran na dinámica de
Visual Thinking.
Dinámicas sistémicas de coaching de equipos. Baseadas na importancia de todos
e cada un dos asistentes a un programa, para garantir a participación de todos.

DESENVOLVEMENTO DAS ACTIVIDADES
EDICIÓN 1: PARADOR DE SANTO ESTEVO

Venres 9 de novembro
20.00 h Chegada ao Parador de Santo Estevo.
Recepción e breve explicación sobre o programa.
21.00 h Cea e presentación dos asistentes.

Sábado 10 de novembro
9.30 h Obradoiro “O PORQUÉ DA TRANSFORMACIÓN DIXITAL”
Este obradoiro realizarase con LSP, profundando nas distintas cuestións.
OBXECTIVOS
Que os participantes poidan analizar, dende un punto de vista
estratéxico e non táctico, a importancia da transformación dixital
nas microempresas na actualidade.
ESTRUTURA DO OBRADOIRO
Indagarase, a través dunha análise externa, que está pasando no
mundo, en Galicia e no noso sector.
Traballaremos modelos sobre como se percibe a dixitalización e
que dificultades presenta para unha microempresa.
Que é necesario para que unha empresa desenvolva un plan de
transformación dixital realista e ambicioso.
Construción dunha matriz DAFO (debilidades, ameazas,
fortalezas e oportunidades) de transformación dixital.

12.30 h Saída cara á Bodega Finca Míllara
Finca Míllara é un proxecto de recuperación de antigas viñas
centenarias na Míllara, en pleno corazón da Ribeira Sacra. Unha
bodega, de orixe medieval, que alberga 21 hectáreas nunha soa
finca en bancos de pedra, na que se elaboran tintos con carácter e
cun denominador común, a uva mencía, coidadosamente
seleccionada por mans expertas.
Visita ás instalacións.
Exposición das melloras tecnolóxicas e
dixitais acometidas nos últimos anos.
Cata de viños e aperitivo.

14.30 h Almorzo en Torre Vilariño

16:00 h Volta ao Parador

17.00 h Obradoiro “COMO APLICAR A
TRANSFORMACIÓN DIXITAL Á MIÑA EMPRESA”
OBXECTIVOS:
Identificar en que procesos do meu negocio podo incorporar melloras tecnolóxicas,
especialmente dixitais, co fin de proxectar unha mellora competitiva.
Percibir, de forma concreta e personalizada, que beneficios obtería a miña empresa a
través da transformación dixital.
Coñecer as ferramentas que a Xunta de Galicia ofrece para profundar na mellora
dixital da empresa.
ESTRUTURA DO OBRADOIRO:
A través da metodoloxía Visual Thinking, cada asistente representará o seu modelo de
negocio e procesos críticos, con especial atención aos procesos agrupados en catro
eixes: liderado e estratexia dixital, clientes, tecnoloxía e persoas.
Construír un “mapa de transformación dixital”, identificando solucións existentes ou
susceptibles de ser desenvolvidas e visualizando as vantaxes no día a día que
obteríamos.
Cando finalice este obradoiro, cada asistente terá un pequeno plan de traballo
concreto para a súa empresa cuns prazos, fitos e recursos. Ademais, contará con
información sobre axudas, organismo e liñas de apoio da Administración pública
galega.
20.00 h Tempo libre para visitar o spa
do Parador de Santo Estevo
22.00 h Cea no Parador de Santo Estevo

DOMINGO 11 DE NOVEMBRO
10.00 h Check out no Parador de Santo Estevo
10.30 h Saída á “RUTA DO ROMÁNICO RIBEIRA SACRA”:
Visita e explicación da historia da Ribeira Sacra, con visita aos
principais mosteiros. Reflexionarase tamén sobre como os avances
tecnolóxicos lle facilitan a vida á cidadanía, dende a Idade Media ata a
actualidade, e como a evolución tecnolóxica actual obedece ás mesmas
motivacións.
A Ribeira Sacra amosa o escenario perfecto para comprender as orixes
do noso pobo, así como a dureza do medio, o que non debe, nin ten
que ser nunca un impedimento para o seu desenvolvemento. Nesta
época de fuxida masiva ás cidades estamos a ver como unha comarca
pode reinventarse grazas ás novas tecnoloxías e os novos usos da
terra.
13.30 h Chegada ao Parador de Santo Estevo
e finalización do programa

FORMADORES
INMACULADA RODRÍGUEZ CUERVO
Directora de Emociaccion SL e con ampla experiencia en dirección de pemes de diversos
sectores de actividade.
Licenciada en Bioloxía, Mestrado en Marketing por ESIC, programa de Alta Dirección pola
Escola de Negocios de Caixanova, Mestrado en Internacionalización da Universidade de
Vigo, especialista en coaching e en responsabilidade
social corporativa pola Universidade de Coruña.
Facilitadora certificada en Lego Serious Play, en Visual Thinking e en Organizarion
Relationship Coaching.
https://www.linkedin.com/in/inmaculadarodr%C3%ADguezcuervo/

ÁLVARO ENRÍQUEZ VARELA

Socio fundador e CEO de Duacode S.L., empresa de software e deseño. Foi programador
en Mercer Consulting (Madrid) e de Placo Saint-Gobain, onde desenvolvía as tarefas de
programación e mantemento de aplicacións informáticas en contorno web.
Participa activamente na transformación dixital de diversas empresas galegas,
desenvolvendo múltiples aplicacións e solucións a medida.
Licenciado en Enxeñería Técnica en Informática de Sistemas pola Universidade da Coruña
e Mestrado en Marketing e Vendas pola EBF European Business Factory.
https://www.linkedin.com/in/alvaroenriquez/

ONDE E CANDO:
PARADOR DE SANTO ESTEVO
32162 Santo Estevo de Ribas de Sil (Ourense)
9, 10 e 11 de novembro

PREINSCRICIÓNS:
Prazas dispoñibles: 15
Do 10 ao 23 de outubro (ás 18.00 h):
https://cdtic.xunta.gal/dixitalOn-RibeiraSacra
ou no correo electrónico cdtic@xunta.gal

PROCESO DE SELECCIÓN PARTICIPANTES:
Os solicitantes ordenaranse alfabeticamente polo primeiro apelido
segundo letra establecida mediante sorteo público.
A participación no programa require dun copago de 100€ por asistente
e inclúe: programa formativo e de lecer, estancia no Parador de Santo
Estevo e manutención.
Documentación xustificativa:
Xustificante bancario de copago
Cabeceira da nómina
Último recibo de autónomo/IAE
Listaxe de asistentes de reserva

