
Curs d'Emprenedoria Social Cooperativa
Quarta Edició!
Tots els dijous del 30/10 al 11/12 i divendres 19/12 de 2014 

Durada: 
28h: 7 mòduls formatius de 4 hores (podeu fer-ne només 1 o tots 7)
+ trobada amb experiències inclosa (feu el nombre de mòduls que feu, podeu participar a la sessió 8)
+ 1h d'assessorament individualitzat inclosa inscrivint-vos a tots els mòduls

Preu: 
30 €/mòdul
140 € Tot el curs inscrivint-vos abans del 10/10/2014

10% de descompte per a membres del grup ECOS, entitats allotjades a Casp 43 i Bailèn 5 i sòcies de La Directa

A QUI S’ADREÇA: 
Persones amb inquietuds emprenedores, socials i 
cooperatives.

MÒDULS:

1. De la preemprenedoria a l'emprenedoria social 
cooperativa
Coses a tenir present abans de llançar-se a la piscina de 
l’emprenedoria. Habilitats per emprendre 
cooperativament. El canvas de l@s pre-emprenedor@s. 
Tècniques i recursos per tenir bones idees. De la 
inspiració a l’avaluació de la idea.

2. Les cooperatives: què cal saber?
Principis cooperatius. Valors i comportaments necessaris 
per la gestió democràtica/cooperativa/col·lectiva. Tipus 
de cooperatives i marc legal. Règim econòmic i fiscal: 
regulació fiscal pròpia i protecció. Funcionament intern i 
òrgans socials. Les persones sòcies. Passos de 
constitució. Cooperativa versus altres formes jurídiques.

3. Experiències inspiradores
30 experiències d’emprenedoria social cooperativa. 
Tendències emergents en l’emprenedoria social 
cooperativa. Parlem amb un/a cooperativista 
emprenedor/a.

4. Explorem noves idees per impulsar 
d'emprenedoria social cooperativa
Sessió de creativitat per imaginar noves activitats 
econòmicament viables i socialment útils, a partir de 
l’eina Innobox creada per Emotools.

5. La dimensió relacional d'una cooperativa
Les bases relacionals de l'opció cooperativa. Tipus de 
relacions i d’estructures faciliten el bon funcionament de 
la cooperativa. Estudi de cas.

6. La dimensió empresarial d'una cooperativa
Definició model de negoci: desenvolupament del projecte 
i elements de sostenibilitat. Gestió cooperativa: gestió, 
organització, funcionament. Intercooperació i ecosistema 
cooperatiu: necessitat i valor ecosistema; instruments de 
finançament; mapa de xarxes, grups cooperatius, 
intercooperació, etc.; exemples.

7. Receptes bàsiques per comunicar
Comunicar és diferenciar-nos i tenir un relat 
engrescador. Per això, aprendrem a fer un pla de 
comunicació, a conèixer les tasques de gabinet de 
comunicació i les estratègies 2.0 més efectives per 
a la nostra organització.

8. Trobada d'experiències emprenedores 
cooperatives 
Les persones que han assistit als mòduls anteriors més 
altres persones que s’apuntin expressament a la sessió, 
es troben per compartir projectes i buscar socis 
mitjançant una dinàmica participativa.

OBJECTIUS:
Aportar coneixements, facilitar recursos, reflexionar 
conjuntament, crear i polir noves idees per a activitats 
econòmiques, parlar de cooperativistes inspiradores, 
conèixer persones emprenedores i cooperatives, per 
ajudar-nos, en tot o part del procés emprenedor, des de 
la preemprenedoria a la posada en marxa de la 
cooperativa.

METODOLOGIA:
Des del LabCoop facilitem entorns d'aprenentatge i de 
construcció col·lectiva i col·laborativa del coneixement.
Aquest és un curs modular, en el què podeu escollir 
aquell mòdul que més us convingui fer. La inscripció a 
qualsevol mòdul us dóna dret a participar a la darrera 
sessió (Trobada amb experiències). Si us inscriviu a 
tots els mòduls, el vostre projecte rebrà una sessió d'1h 
d'assessorament individualitzat.



ORGANITZA:

Formador@s:
Alba Gómez Gabriel, Eli Vegué Gisbert, Guillermo Rojo Dommering, Jordi Garcia Jané, Laura Hernández 
Rovira, Loli Castilleja Delgado.

Núm. d’assistents:
Les places són limitades i s’assignaran per ordre d’inscripció. El nombre màxim de persones assistents és de 
20 per mòdul.

Lloc:
ECOS, C/ Casp, 43, baixos, Barcelona

Idioma:
Català

Inscripcions:
Fins el 10/10/2014 per a realitzar tot el curs amb el descompte: 140 € preu total

Per inscriure’s podeu:
- omplir la següent butlleta
- enviar un correu a labcoop@grupecos.coop
- trucar al 934 122 961

https://maps.google.es/maps?q=C/+Casp,+43,+Barcelona&hl=es&sll=41.692248,1.745868&sspn=2.411837,4.619751&hnear=Carrer+de+Casp,+43,+08010+Barcelona&t=m&z=16
https://www.dropbox.com/s/2vdjd8lin3gs8ka/LabCoopFormaci%C3%B32014_QuartaEdici%C3%B3_butlleta.pdf?dl=0


Curs d'Emprenedoria Social Cooperativa
Mòdul 1. De la preemprenedoria a l'emprenedoria 
social cooperativa + Trobada amb experiències
Dates i horari:
Mòdul 1: Dijous 30/10 de 16 a 20h
Trobada amb experiències: Divendres 19/12 de 16 a 18h

Formadors: Guillermo Rojo Dommering

Preu: 30 €
Recordar que podeu fer tot el curs per 140 € inscrivint-vos abans del 10/10/2014
10% de descompte per a membres del grup ECOS, entitats allotjades a Casp 43 i Bailèn 5 i sòcies de La Directa

A QUI S’ADREÇA: 

• Persones amb inquietuds emprenedores, 
socials i cooperatives.

• Persones amb responsabilitats relacionades 
amb l'emprenedoria.

CONTINGUTS DIDÀCTICS:
Coses a tenir present abans de llançar-se a la
piscina de l’emprenedoria.
El CANVAS de les preemprenedores. 
Habilitats
per emprendre cooperativament.

OBJECTIUS:
Conceptualitzar l'Emprenedoria Social Cooperativa.
Pensar l’emprenedoria com un fet col·lectiu i cooperatiu. 
Identificar quins elements es posen en joc (emocions, 
habilitats, actituds, aptituds); quins perfils tenim i 
necessitem; com compartim i treballem un projecte 
d’emprenedoria social cooperativa; i quin encaix té els 
nostres interessos individuals i els col·lectius.

FORMADORS:
Guillermo Rojo Dommering, soci de la cooperativa 
ETCS, president del grup cooperatiu ECOS. Té 15 anys 
d'experiència en el sector social i cooperatiu, en 
consultoria i acompanyament organitzatiu i estratègic 
d'aplicació dels principis cooperatius, gestió del canvi, 
cohesió d’equip, comunicació i participació. També ha 
estat consultor per a adminstracions públiques 
desenvolupament econòmic i comunitàri.

METODOLOGIA:
Des del LabCoop facilitem entorns d'aprenentatge i de 
construcció col·lectiva i col·laborativa del coneixement.
Aquest és un mòdul que forma part d'un curs modular, 
en el què podeu escollir un o diversos mòduls que més 
us convingui fer. La inscripció a qualsevol mòdul us dóna 
dret a participar a la darrera sessió (Trobada amb 
experiències). Si us inscriviu a tots els mòduls, el vostre 
projecte rebrà una sessió d'1h d'assessorament 
individualitzat.

LLOC:
Casp, 43, baixos, Barcelona

IDIOMA:
Català

INSCRIPCIONS:
Només en aquest mòdul: fins al 24/10/2014
Tot el curs amb descompte: fins al 10/10/2014

Per inscriure-us podeu:
- ompliu aquesta butlleta
- enviar un correu a labcoop@grupecos.coop
- trucar al 934 121 664

Les places són limitades i s’assignaran per ordre 
d’inscripció. El nombre màxim de persones assistents és 
de 20.

http://www.etcs.coop/
http://es.linkedin.com/pub/guillermo-rojo-dommering/27/840/a58
https://www.dropbox.com/s/2vdjd8lin3gs8ka/LabCoopFormaci%C3%B32014_QuartaEdici%C3%B3_butlleta.pdf?dl=0
https://maps.google.es/maps?q=C/+Casp,+43,+Barcelona&hl=es&sll=41.692248,1.745868&sspn=2.411837,4.619751&hnear=Carrer+de+Casp,+43,+08010+Barcelona&t=m&z=16


Curs d'Emprenedoria Social Cooperativa
Mòdul 2. Les cooperatives: què cal saber? + Trobada 
amb experiències
Dates i horari:
Mòdul 2: Dijous 6/11 de 16 a 20h
Trobada amb experiències: Divendres 19/12 de 16 a 18h

Formador: Jordi Valls Olivé

Preu: 30 €
Recordar que podeu fer tot el curs per 140 € inscrivint-vos abans del 10/10/2014
10% de descompte per a membres del grup ECOS, entitats allotjades a Casp 43 i Bailèn 5 i sòcies de La Directa

A QUI S’ADREÇA: 

• Persones amb inquietuds emprenedores, 
socials i cooperatives.

• Persones que desenvolupeu iniciatives 
d'emprenedoria social cooperativa.

• Persones amb responsabilitats relacionades 
amb l'emprenedoria.

CONTINGUTS DIDÀCTICS:
Principis cooperatius. Valors i comportaments
necessaris per la gestió democràtica / cooperativa / 
col·lectiva.
Tipus de cooperatives i marc legal.
Règim econòmic i fiscal: regulació fiscal pròpia i
protecció. Funcionament intern i òrgans socials.
Les persones sòcies.
Passos de constitució.
Cooperativa versus altres formes jurídiques.

OBJECTIU:
Conèixer els trets bàsics d’una cooperativa i
aspectes a considerar per a poder valorar l’encaix i
el potencial de la forma en projectes concrets
d’emprenedoria social i cooperativa
Posar en pràctica competències de treball en
equip, reflexió a partir de conceptes i aplicació
concreta als projectes propis, i construcció
conjunta: diàleg i intercanvi.

FORMADOR:
Jordi Valls i Olivé, consultor a les cooperatives Hobest i a 
LabCoop. Té 10 anys d'experiència en creació 
d’empreses cooperatives, i al llarg d'aquest temps ha 
desenvolupat activitat de consultoria, recerca i formació 
per administracions públiques, entitats del tercer sector i 
empreses cooperatives. @jvallso

METODOLOGIA:
Des del LabCoop facilitem entorns d'aprenentatge i de 
construcció col·lectiva i col·laborativa del coneixement.
Aquest és un mòdul que forma part d'un curs modular, 
en el què podeu escollir un o diversos mòduls que més 
us convingui fer. La inscripció a qualsevol mòdul us dóna 
dret a participar a la darrera sessió (Trobada amb 
experiències). Si us inscriviu a tots els mòduls, el vostre 
projecte rebrà una sessió d'1h d'assessorament 
individualitzat.

LLOC:
Casp, 43, baixos, Barcelona

IDIOMA:
Català

INSCRIPCIONS:
Només en aquest mòdul: fins al 31/10/2014
Tot el curs amb descompte: fins al 10/10/2014

Per inscriure-us podeu:
- ompliu aquesta butlleta
- enviar un correu a labcoop@grupecos.coop
- trucar al 934 121 664

Les places són limitades i s’assignaran per ordre 
d’inscripció. El nombre màxim de persones assistents és 
de 20.

https://twitter.com/jvallso
https://www.dropbox.com/s/2vdjd8lin3gs8ka/LabCoopFormaci%C3%B32014_QuartaEdici%C3%B3_butlleta.pdf?dl=0
https://maps.google.es/maps?q=C/+Casp,+43,+Barcelona&hl=es&sll=41.692248,1.745868&sspn=2.411837,4.619751&hnear=Carrer+de+Casp,+43,+08010+Barcelona&t=m&z=16
http://www.hobest.cat/
https://twitter.com/jvallso


Curs d'Emprenedoria Social Cooperativa
Mòdul 3. Experiències inspiradores + Trobada amb 
experiències
Dates i horari:
Mòdul 3: Dijous 13/11 de 16 a 20h
Trobada amb experiències: Divendres 19/12 de 16 a 18h

Formador: Jordi Garcia Jané

Preu: 30 €
Recordar que podeu fer tot el curs per 140 € inscrivint-vos abans del 10/10/2014
10% de descompte per a membres del grup ECOS, entitats allotjades a Casp 43 i Bailèn 5 i sòcies de La Directa

A QUI S’ADREÇA: 

• Persones amb inquietuds emprenedores, 
socials i cooperatives.

• Persones que desenvolupeu iniciatives 
d'emprenedoria social cooperativa.

• Persones amb responsabilitats relacionades 
amb l'emprenedoria.

CONTINGUTS DIDÀCTICS:
Anàlisi de 30 experiències d’emprenedoria social
cooperativa.
Tendències emergents en l’emprenedoria social
cooperativa.

OBJECTIUS:
Observar experiències reeixides, diverses en forma
i contingut, de Catalunya i d'altres indrets del món,
d'emprenedoria social cooperativa.
Analitzar trets en comú d'aquestes experiències,
tot observant quines són les tendències emergents
que actualment hi ha en el camp de
l'emprenedoria social cooperativa.
Conèixer de primera mà l'experiència viscuda per
una persona emprenedora cooperativista.

FORMADOR:
Jordi Garcia Jané, és cooperativista, soci de L’Apòstrof, 
membre del LabCoop i activista de la Xarxa d’Economia 
Solidària. Investigador, escriptor i conferenciant sobre 
cooperativisme, economia social i solidària, gestió 
participativa, consum responsable, finances ètiques i 
alternatives socials en general.
@adeucapitalisme

METODOLOGIA:
Des del LabCoop facilitem entorns d'aprenentatge i de 
construcció col·lectiva i col·laborativa del coneixement.
Aquest és un mòdul que forma part d'un curs modular, 
en el què podeu escollir un o diversos mòduls que més 
us convingui fer. La inscripció a qualsevol mòdul us dóna 
dret a participar a la darrera sessió (Trobada amb 
experiències). Si us inscriviu a tots els mòduls, el vostre 
projecte rebrà una sessió d'1h d'assessorament 
individualitzat.

LLOC:
Casp, 43, baixos, Barcelona

IDIOMA:
Català

INSCRIPCIONS:
Només en aquest mòdul: fins al 7/11/2014
Tot el curs amb descompte: fins al 10/10/2014

Per inscriure-us podeu:
- ompliu aquesta butlleta
- enviar un correu a labcoop@grupecos.coop
- trucar al 934 121 664

Les places són limitades i s’assignaran per ordre 
d’inscripció. El nombre màxim de persones assistents és 
de 20.

https://www.dropbox.com/s/2vdjd8lin3gs8ka/LabCoopFormaci%C3%B32014_QuartaEdici%C3%B3_butlleta.pdf?dl=0
https://maps.google.es/maps?q=C/+Casp,+43,+Barcelona&hl=es&sll=41.692248,1.745868&sspn=2.411837,4.619751&hnear=Carrer+de+Casp,+43,+08010+Barcelona&t=m&z=16
https://twitter.com/adeucapitalisme
http://www.xes.cat/
http://www.xes.cat/
http://www.apostrof.coop/
http://www.economiasolidaria.cat/


Curs d'Emprenedoria Social Cooperativa
Mòdul 4. Generar idees d'emprenedoria social 
cooperativa + Trobada amb experiències
Dates i horari:
Mòdul 4: Dijous 20/11 de 16 a 20h
Trobada amb experiències: Divendres 19/12 de 16 a 18h

Formador: Jordi Garcia Jané

Preu: 30 €
Recordar que podeu fer tot el curs per 140 € inscrivint-vos abans del 10/10/2014
10% de descompte per a membres del grup ECOS, entitats allotjades a Casp 43 i Bailèn 5 i sòcies de La Directa

A QUI S’ADREÇA: 

• Persones amb inquietuds emprenedores, 
socials i cooperatives.

• Persones que desenvolupeu iniciatives 
d'emprenedoria social cooperativa.

• Iniciatives emprenedores socials que ja estiguin 
funcionant i vulguin introduir idees noves en les 
seves activitats.

• Persones amb responsabilitats relacionades 
amb l'emprenedoria.

CONTINGUTS DIDÀCTICS:

Coneixement de l'eina InnoBox, que proporciona trenta 
motlles creatius per a la innovació socioempresarial. 
Aplicació d’un part d’aquests motlles en petits grups a 
projectes/empreses concrets, aportats pels mateixos 
participants. 

OBJECTIU:

Generar idees susceptibles d’esdevenir noves activitats 
econòmiques d’interès social a partir dels interessos de 
cada participant.

FORMADOR:

Jordi Garcia Jané, és cooperativista, soci de L’Apòstrof, 
membre del LabCoop i activista de la Xarxa d’Economia 
Solidària. Investigador, escriptor i conferenciant sobre 
cooperativisme, economia social i solidària, gestió 
participativa, consum responsable, finances ètiques i 
alternatives socials en general.
@adeucapitalisme

METODOLOGIA:

Aquest és un taller basat en l'eina InnoBox, dissenyada i 
facilitada per eMOTools.
Des del LabCoop facilitem entorns d'aprenentatge i de 
construcció col·lectiva i col·laborativa del coneixement.
Aquest és un mòdul que forma part d'un curs modular, 
en el què podeu escollir un o diversos mòduls que més 
us convingui fer. La inscripció a qualsevol mòdul us dóna 
dret a participar a la darrera sessió (Trobada amb 
experiències). Si us inscriviu a tots els mòduls, el vostre 
projecte rebrà una sessió d'1h d'assessorament 
individualitzat.

LLOC:
Casp, 43, baixos, Barcelona

IDIOMA:
Català

INSCRIPCIONS:
Només en aquest mòdul: fins al 14/11/2014
Tot el curs amb descompte: fins al 10/10/2014

Per inscriure-us podeu:
- ompliu aquesta butlleta
- enviar un correu a labcoop@grupecos.coop
- trucar al 934 121 664

Les places són limitades i s’assignaran per ordre 
d’inscripció. El nombre màxim de persones assistents és 
de 20.

https://www.dropbox.com/s/2vdjd8lin3gs8ka/LabCoopFormaci%C3%B32014_QuartaEdici%C3%B3_butlleta.pdf?dl=0
https://maps.google.es/maps?q=C/+Casp,+43,+Barcelona&hl=es&sll=41.692248,1.745868&sspn=2.411837,4.619751&hnear=Carrer+de+Casp,+43,+08010+Barcelona&t=m&z=16
http://www.emotools.com/
https://twitter.com/adeucapitalisme
http://www.xes.cat/
http://www.xes.cat/
http://www.apostrof.coop/
http://www.economiasolidaria.cat/


Curs d'Emprenedoria Social Cooperativa
Mòdul 5. La dimensió relacional d'una cooperativa + 
Trobada amb experiències
Dates i horari:
Mòdul 5: Dijous 27/11 de 16 a 20h
Trobada amb experiències: Divendres 19/12 de 16 a 18h

Formador: Eli Vegué Gisbert i Loli Castilleja Delgado

Preu: 30 €
Recordar que podeu fer tot el curs per 140 € inscrivint-vos abans del 10/10/2014
10% de descompte per a membres del grup ECOS, entitats allotjades a Casp 43 i Bailèn 5 i sòcies de La Directa

A QUI S’ADREÇA: 

• Persones amb inquietuds emprenedores, 
socials i cooperatives.

• Persones que desenvolupeu iniciatives 
d'emprenedoria social cooperativa.

CONTINGUTS DIDÀCTICS:
A partir del joc i el moviment podem connectar
amb una dimensió més vivencial, que racional, que
en aquest tema ens ajuda molt més a incorporar
aprenentatges. La revisió de pràctiques ens ajuda
a veure com aplicar-los. A nivell didàctic es
treballarà:
Les relacions de respecte, igualtat, i treball
conjunt, entre company@s, són clau per al bon
funcionament de l'empresa.
Quines competències i emocions entren en joc i
com les gestionem individualment i en grup?
Quins espais, i maneres de fer, dins l'organització,
faciliten aquest tipus de relacions?

OBJECTIU:
Conèixer i testar competències individuals, espais,
maneres de fer faciliten el treball col·laboratiu.

FORMADORES:
Elisenda Vegué Gisbert, sòcia fundadora de la 
cooperativa ETCS. Té més de 10 anys d’experiència en 
el sector de l’economia social i cooperativa, de 
l'orientació professional i desenvolupament econòmic 
local i de l'organització estratègica d’empreses i 
organitzacions. Les seves àrees d'expertesa se situen 
en els processos de desenvolupament comunitari, la 
mediació, el desenvolupament econòmic local i la 
promoció del treball en xarxa en serveis públics.
Loli Castilleja Delgado, sòcia fundadora de la 
cooperativa ETCS. Té 26  anys d'experiència 
professional en el sector social, 10 dels quals han estat 
en acompanyament i suport a equips i organitzacions. 

Ha estat tutora de practiques d’IAP, (investigació –acció-
participant) en el Màster de Participació i Polítiques 
locals  (UAB), així com assessora, acompanyant i 
responsable tècnica en nombrosos plans de 
desenvolupament comunitari i processos de participació.

METODOLOGIA:
Des del LabCoop facilitem entorns d'aprenentatge i de 
construcció col·lectiva i col·laborativa del coneixement.
Aquest és un mòdul que forma part d'un curs modular, 
en el què podeu escollir un o diversos mòduls que més 
us convingui fer. La inscripció a qualsevol mòdul us dóna 
dret a participar a la darrera sessió (Trobada amb 
experiències). Si us inscriviu a tots els mòduls, el vostre 
projecte rebrà una sessió d'1h d'assessorament 
individualitzat.

LLOC:
Casp, 43, baixos, Barcelona

IDIOMA:
Català

INSCRIPCIONS:
Només en aquest mòdul: fins al 21/11/2014
Tot el curs amb descompte: fins al 10/10/2014
Per inscriure-us podeu:
- ompliu aquesta butlleta
- enviar un correu a labcoop@grupecos.coop
- trucar al 934 121 664
Les places són limitades i s’assignaran per ordre 
d’inscripció. El nombre màxim de persones assistents és 
de 20.

https://www.dropbox.com/s/2vdjd8lin3gs8ka/LabCoopFormaci%C3%B32014_QuartaEdici%C3%B3_butlleta.pdf?dl=0
https://maps.google.es/maps?q=C/+Casp,+43,+Barcelona&hl=es&sll=41.692248,1.745868&sspn=2.411837,4.619751&hnear=Carrer+de+Casp,+43,+08010+Barcelona&t=m&z=16
http://etcseducacio.drupalgardens.com/content/loli-castilleja
http://etcs.drupalgardens.com/
http://etcseducacio.drupalgardens.com/content/elisenda-vegu%C3%A9


Curs d'Emprenedoria Social Cooperativa
Mòdul 6. La dimensió empresarial d'una cooperativa + 
Trobada amb experiències
Dates i horari:
Mòdul 6: Dijous 4/12 de 16 a 20h
Trobada amb experiències: Divendres 19/12 de 16 a 18h

Formador: Laura Hernández Rovira

Preu: 30 €
Recordar que podeu fer tot el curs per 140 € inscrivint-vos abans del 10/10/2014
10% de descompte per a membres del grup ECOS, entitats allotjades a Casp 43 i Bailèn 5 i sòcies de La Directa

A QUI S’ADREÇA: 

• Persones amb inquietuds emprenedores, 
socials i cooperatives.

• Persones que desenvolupeu iniciatives 
d'emprenedoria social cooperativa.

CONTINGUTS DIDÀCTICS:
Definició model de negoci. Pla d’empresa:
desenvolupament del projecte i elements de
sostenibilitat.
Gestió cooperativa: gestió, organització,
funcionament.
Intercooperació i ecosistema cooperatiu:
necessitat i valor ecosistema; instruments de
finançament; mapa de xarxes, grups cooperatius,
intercooperació, etc.; exemples.

OBJECTIU:
Aprofundir en la dimensió empresarial d'una
cooperativa, tot observant què cal mesurar per
saber si és viable i per on passa la seva
sostenibilitat.
Conèixer amb quin ecosistema, eines i recursos
podem comptar per a la viabilitat del nostre
projecte.

FORMADOR:
Laura Hernàndez Rovira, sòcia fundadora i responsable 
de l’àrea de projectes i de gestió de Calidoscoop. Té 
més de 8 anys d’experiència professional en el sector de 
l’economia social i cooperativa, en assessorament a la 
creació d’empresa i en gestió d’entitats del Tercer Sector. 
Les seves àrees d’expertesa se situen en la gestió de 
projectes, el desenvolupament econòmic i social del 
territori i en l’emprenedoria.

METODOLOGIA:
Des del LabCoop facilitem entorns d'aprenentatge i de 
construcció col·lectiva i col·laborativa del coneixement.
Aquest és un mòdul que forma part d'un curs modular, 
en el què podeu escollir un o diversos mòduls que més 
us convingui fer. La inscripció a qualsevol mòdul us dóna 
dret a participar a la darrera sessió (Trobada amb 
experiències). Si us inscriviu a tots els mòduls, el vostre 
projecte rebrà una sessió d'1h d'assessorament 
individualitzat.

LLOC:
Casp, 43, baixos, Barcelona

IDIOMA:
Català

INSCRIPCIONS:
Només en aquest mòdul: fins al 28/11/2014
Tot el curs amb descompte: fins al 10/10/2014

Per inscriure-us podeu:
- ompliu aquesta butlleta
- enviar un correu a labcoop@grupecos.coop
- trucar al 934 121 664

Les places són limitades i s’assignaran per ordre 
d’inscripció. El nombre màxim de persones assistents és 
de 20.

https://www.dropbox.com/s/2vdjd8lin3gs8ka/LabCoopFormaci%C3%B32014_QuartaEdici%C3%B3_butlleta.pdf?dl=0
https://maps.google.es/maps?q=C/+Casp,+43,+Barcelona&hl=es&sll=41.692248,1.745868&sspn=2.411837,4.619751&hnear=Carrer+de+Casp,+43,+08010+Barcelona&t=m&z=16
http://www.calidoscoop.coop/
http://es.linkedin.com/pub/laura-hern%C3%A0ndez-rovira/15/73b/b86


Curs d'Emprenedoria Social Cooperativa
Mòdul 7. Receptes bàsiques per comunicar 
l'emprenedoria social cooperativa + Trobada amb 
experiències
Dates i horari:
Mòdul 7: Dijous 11/12 de 16 a 20h
Trobada amb experiències: Divendres 19/12 de 16 a 18h

Formador: Alba Gómez Gabriel

Preu: 30 €
Recordar que podeu fer tot el curs per 140 € inscrivint-vos abans del 10/10/2014
10% de descompte per a membres del grup ECOS, entitats allotjades a Casp 43 i Bailèn 5 i sòcies de La Directa

A QUI S’ADREÇA: 

• Persones amb inquietuds emprenedores, 
socials i cooperatives.

• Persones que desenvolupeu iniciatives 
d'emprenedoria social cooperativa.

• Persones amb responsabilitats de l’àmbit de la 
comunicació.

CONTINGUTS DIDÀCTICS:
El relat: Les idees força de la nostra organització. Què 
ens diferencia d’altres organitzacions?
El mapa: El pla de comunicació bàsic. Què comuniquem 
i a través de quins canals?
La presència: Tasques de gabinet de comunicació. 
Quines accions poden generar interès als mitjans de 
comunicació?
La xarxa: Disseny d’una estratègia 2.0. Com podem 
aprofitar les oportunitats de les xarxes 2.0? Quines eines 
ens facilitaran la feina?

OBJECTIUS:
Aprendre a fer un pla de comunicació, conèixer les 
tasques de gabinet de comunicació i les estratègies 2.0 
més efectives per al nostre projecte.
Conèixer les bases per bastir l’àrea de comunicació 
d’una organització.

FORMADORA:
Alba Gómez Gabriel, periodista i sòcia de L’Apòstrof. 
Especialitzada en periodisme digital i Community 
Management. Ha treballat com a periodista digital a 
mitjans com Vilaweb, JoveCat i ha col·laborat en 
projectes periodístics i socials com la Directa, SOS 
Racisme o el festival de cine BccN.

Des de 2010 integra l’equip de periodisme de l’Apòstrof 
on coordina campanyes de comunicació corporatives i 
dinamitza xarxes socials de diverses organitzacions de 
l’economia solidària. @Apostrof_coop

METODOLOGIA:
Des del LabCoop facilitem entorns d'aprenentatge i de 
construcció col·lectiva i col·laborativa del coneixement.
Aquest és un mòdul que forma part d'un curs modular, 
en el què podeu escollir un o diversos mòduls que més 
us convingui fer. La inscripció a qualsevol mòdul us dóna 
dret a participar a la darrera sessió (Trobada amb 
experiències). Si us inscriviu a tots els mòduls, el vostre 
projecte rebrà una sessió d'1h d'assessorament 
individualitzat.

LLOC:
Casp, 43, baixos, Barcelona

IDIOMA:
Català

INSCRIPCIONS:
Només en aquest mòdul: fins al 5/12/2014
Tot el curs amb descompte: fins al 10/10/2014
Per inscriure-us podeu:
- ompliu aquesta butlleta
- enviar un correu a labcoop@grupecos.coop
- trucar al 934 121 664
Les places són limitades i s’assignaran per ordre 
d’inscripció. El nombre màxim de persones assistents és 
de 20.

https://www.dropbox.com/s/2vdjd8lin3gs8ka/LabCoopFormaci%C3%B32014_QuartaEdici%C3%B3_butlleta.pdf?dl=0
https://maps.google.es/maps?q=C/+Casp,+43,+Barcelona&hl=es&sll=41.692248,1.745868&sspn=2.411837,4.619751&hnear=Carrer+de+Casp,+43,+08010+Barcelona&t=m&z=16
https://twitter.com/Apostrof_coop
http://apostrof.coop/web/ca/qui-som-3/

