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PRESENTACIÓ

DIRIGIT A

Amb més d’un segle i mig d’història i presència a tot el
món, l’economia cooperativa se sustenta en els valors
de participació, equitat i democràcia i té un clar
posicionament en processos clau per a la cohesió i el
progrés social, com són la sostenibilitat global i la
solidaritat intergeneracional.

• Graduats universitaris amb interès en emprendre
en el sector de l’economia social

Aquest model econòmic ofereix respostes a molts
dels reptes actuals de la societat, esdevenint una
alternativa empresarial amb capacitat d’afrontar
els reptes del segle XXI.

• Persones vinculades a la promoció econòmica i del
desenvolupament local que tinguin interès a
promocionar l’economia cooperativa

Per tal d’integrar i desenvolupar el model cooperatiu
en un espai de formació superior, presentem la
setena edició del Postgrau en Economia Cooperativa,
que té per objectiu generar coneixement, donar a
conèixer la contribució de l’empresa d’economia
cooperativa a la reducció de la pobresa, la generació
de treball digne, la sostenibilitat i la cohesió
social i, molt especialment, formar persones
expertes en els diferents aspectes de la gestió de
l’empresa d’economia cooperativa i el seu entorn
polític, econòmic i social.
Es tracta d’un programa d’especialització sobre
Economia Cooperativa que s’adapta a la realitat
actual, comptant amb experts i docents en el
contingut a impartir i en la metodologia necessària per
a fer-ho. A més de comptar amb aquests recursos, no
cal oblidar la importància de les xarxes d’actors i
projectes del món cooperatiu (empreses, associacions,
federacions, etc.) vinculats al programa i que aporten
oportunitats per a la docència, la recerca i
l’experimentació pràctica.
Aquest és un projecte concebut, organitzat i impulsat
per dues organitzacions: l’IGOP-UAB i Aposta SCCL –
Escola Empresarial Cooperativa. Cadascuna de les
parts ha aportat els seus coneixements específics
desenvolupant un programa de continguts integrats i
equilibrats entre la teoria i la pràctica, amb una lògica
de territorialització a Catalunya i obrint l’espai docent
a les experiències del món cooperatiu local.
El Postgrau té el reconeixement i validació de la
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya i
de la Direcció General d’Economia Social,
Cooperativa i Treball Autònom del Departament
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.

• Persones sòcies cooperativistes que vulguin
aprofundir els seus coneixements sobre el sector i
la gestió de l’empresa cooperativa

• Professionals d’entitats representatives del
moviment cooperatiu amb interès en
contextualitzar el fet cooperatiu en un context de
canvi d’època més ampli on les valors cooperatius
adquireixen un impuls renovat
• Persones amb inquietuds en aprofundir en aquesta
alternativa econòmica amb experiència
professional en l’àmbit

TITULACIÓ OBTINGUDA
• Diploma de Postgrau en Economia Cooperativa
expedit per la Universitat Autònoma de Barcelona
per a aquells alumnes amb titulació universitària.
• Certificat d’assistència per a aquelles persones
sense titulació superior.

SORTIDES PROFESSIONALS
Aquest postgrau té una clara vocació
professionalitzadora i pretén formar especialistes en
gestió de cooperatives i altres empreses d’Economia
Social, en totes les seves dimensions: estratègica,
organitzativa, de gestió, financera, fiscal, legal i
comptable.
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ESTRUCTURA
El programa de Postgrau consta de 30 crèdits ECTS que s’estructuren en mòduls i s’organitza a través de sessions
d’ensenyament – aprenentatge de tipus presencial, i a través de diverses metodologies (exposició de continguts,
seminaris, taules rodones, tutories, visites a experiències cooperatives, etc).

Mòduls

Crèdits ECTS

M1.

L'economia cooperativa en una societat en transformació

5c. ECTS

M2.

L’empresa cooperativa: règim legal, règim econòmic, règim fiscal i
projecte empresarial

10c. ECTS

M3.

L’organització cooperativa

10c. ECTS

M4.

Treball de recerca

5c. ECTS

OBJECTIUS FORMATIUS
El disseny del programa, els continguts i la metodologia de les classes, així com els docents convidats i les experiències
explicades i visitades, responen als següents objectius generals:


Dotar els/les participants d’una àmplia base (tant teòrica com pràctica) sobre l’economia social en general
i el cooperativisme en particular, en les seves diferents vessants i sectors.



Conèixer la realitat del cooperativisme a Catalunya: des de la seva història fins als reptes de futur, passant
per la seva configuració actual.



Analitzar i millorar la gestió de cooperatives i altres empreses d’economia social en tots els seus àmbits:
estratègic, organitzatiu, de gestió, financer, fiscal, legal i comptable.



Donar eines als participants per emprendre en Economia Social.



Conèixer els sectors emergents i saber afrontar els reptes de futur en el sector (finançament, formes de
creixement, innovació, participació, etc.) a partir de casos reals.



Afavorir la creació de vincles (xarxa, grups de treball,...) entre els participants del Postgrau.

AVALUACIÓ
El sistema d’avaluació es planteja a través del següents paràmetres:
Assistència: mínim requerit del 75% del global del postgrau
Treball final de recerca. Com a finalització del programa de postgrau els participants hauran de realitzar un treball de
recerca amb l’objectiu de reflexionar i investigar dins del marc de l’economia cooperativa i el temari tractat durant el
curs de postgrau. El treball tindrà un format d’article o estudi i s’haurà de presentar davant de la direcció i del consell
assessor.
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PLA D’ESTUDIS
Mòduls i Crèdits ECTS

Descripció de continguts
1.1 Un món canviant cap a una nova època
1.2 Economia o economies?

M1. 5c. ECTS
L’Economia cooperativa en
una societat en
transformació

1.3 Anàlisi de la conjuntura empresarial de la PIME
1.4 Desenvolupament econòmic local
1.5 L'economia social i solidària
1.6 La història del cooperativisme a Catalunya
1.7 El mapa actual de l’economia cooperativa
1.8 Casos i experiències
2.1 Règim legal: dels principis cooperatius a la llei de cooperatives

-

La cooperativa i l’activitat cooperativitzada
Alta i baixa de socis
Organització social i el dret d’informació
La formació
Les diferents fórmules de la Inter-cooperació
La cooperativa i l’entorn

2.2 Règim econòmic

- Introducció a l’anàlisi de balanços
- Balanç de situació i les singularitats cooperatives:
M2. 10c. ECTS
L’empresa cooperativa:
règim legal, econòmic, fiscal i
projecte empresarial

• El capital social
• Els fons de reserva
- El compte de resultats i les singularitats cooperatives:
• Ingressos cooperatius i extra-cooperatius
• El retorn cooperatiu
- El resultat i la seva aplicació
• El concepte de “Diner nou”
2.3 Règim fiscal

- La llei 20/1990 de Règim fiscal de cooperatives
- Tributacions especials
- Altres especificitats
2.4 La viabilitat del projecte empresarial: producte i mercat
- Definició del producte o servei
- Anàlisi del mercat
- Pla estratègic
- Pla de gestió
- Pla de màrqueting
- Innovació
2.5 Casos i experiències
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Mòduls i Crèdits ECTS

M3. 10c. ECTS
L’organització Cooperativa

Descripció de continguts
3.1 El model de gestió cooperativa
- Formulació compartida de missió, visió, estratègies i objectius
- Lideratge participatiu
- Treball amb sentit
- Qualitat integral
- Innovació permanent
3.2 El procés de constitució d’una cooperativa
- Característiques del grup promotor
3.3 Participació i autoregulació de la cooperativa
- Els estatuts
- Els reglaments de règim intern
- Altres elements d’autoorganització
3.4 El procés de canvi de paradigma organitzatiu: del paradigma burocràtic al paradigma de
l’autoorganització
3.5 Els reptes organitzatius de l’empresa cooperativa
- Incorporació de nous socis i recanvi generacional
- Models de creixement
- Inter-cooperació i treball en xarxa
3.6 Projectes cooperatius innovadors
3.7 Casos i experiències
Com a finalització del programa de postgrau els participants hauran de realitzar un treball de
recerca amb l’objectiu de reflexionar i investigar dins del marc de l’economia cooperativa i el
temari tractat durant el curs de postgrau. El treball tindrà un format d’article o d’estudi, i
s’haurà de presentar davant de la direcció i del consell assessor. La realització del treball
s’acompanyarà de sessions presencial de seminari i tutories individual i de grup.

Treball final. 5c. ECTS

Les sessions del mòdul es dividiran en tres parts: una per a tutories individuals, un altra per a
les tutories de grup i una tercera per al seminari.
• Tutories individuals
• Tutories de grup
• Seminaris
S1. La responsabilitat social empresarial
S2. L’emprenedoria social
S3. Procomú
S4. L’economia social: alternativa a una economia capitalista en crisi?

METODOLOGIA
Les sessions tenen una metodologia vivencial i participativa. Es combina l’exposició teòrica amb dinàmiques. Els
continguts es complementen amb l’exposició d’experiències i estudis de cas. Entre les experiències que han passat pel
postgrau en Economia Cooperativa hi ha:
L’Olivera SCCL
Escola Elisabeth SCCL
El Brot SCCL
Unió Corporació Alimentària SCCL
Petit Plançó SCCL
Plana de Vic SCCL

Sambucus SCCL
Mol-matric SCCL
La Marea
Alternativas Economicas
La Directa
Associació Alba

Arç SCCL
Suara Serveis SCCL
Encís SCCL
Fundació Seira
Delta SCCL
Eduvic SCCL
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DADES BÀSIQUES
Calendari

23 d’octubre 2014 – 18 juny 2015

Horari

Dijous de 9.30h a 14.00h i de 15.30h a 18.00h
(6,5 hores diàries)

Preu

2.000 € + Taxa de 30€ de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’hora de fer la preinscripció

Preinscripció

Del 16/03/2014 fins el 13/10/2014
Les places són limitades. L’admissió es realitzarà per rigorós ordre de sol·licitud, sempre i quan
s’acompleixin els requisits d’admissió.

Informació
Inscripcions

Escola de l’IGOP
http://escoladeligop.com/ (on trobar el formulari d’admissió així com informació addicional)
T. 93 407 62 03 / igop.bcn@uab.cat

ORGANITZACIÓ
Organització Acadèmica:
Joan Subirats
Institut de Govern i Polítiques Públiques – UAB
Departament de Ciència Política i Dret Públic (UAB)

Coordinació:
Òscar Rebollo (IGOP - UAB)
Jordi Daumal (Aposta, Escola Empresarial Cooperativa)

Albert Recio
Departament d’Economia Aplicada - UAB

Professorat vinculat:
Berlinguer, Marco
Comin, Antoni
Feijoó, Maria José
Fillat, Carles
Gallofré, Xavier
Garcia, Jordi
Gironès, Rosa Ma.
Gomà Carmona, Ricard
López, Xavier
Martí, Marc
Miró, Ivan
Miró, Miquel

Muñoz Ramirez, Francesc
Parés Franzi, Marc
Pedrosa, Josep Maria
Rebollo, Òscar
Recio Andreu, Albert
Ribas, Pere
Rosell Foxa, Jordi
Segarra, Joan
Subirats i Humet, Joan
Vidal, Ester
Viladomiu Canela, Lourdes
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Organitza

Col·labora

Aquesta informació està subjecta a possibles modificacions
Darrera actualització: Febrer 2014

