Postgrau en Economia Cooperativa
Pla d’estudis 2014-2015

PRESENTACIÓ
Nota prèvia:
Aquest document és una explicació per escrit de la informació continguda en el pwp i el vídeo / àudio de la
presentació. Està enfocat especialment per a les persones inscrites o que almenys ja coneixien el postgrau
prèviament a aquesta reformulació, per tant està explicat en clau de descriure l'evolució soferta i la seva relació
amb estàrter.

PER QUÈ?
L'edició del postgrau 2014-2015 no s'ha pogut realitzar per falta d'alumnes suficients i aquest fet ha accelerat un
procés que ja projectàvem però que esperàvem activar de cara a l'edició de 2015-2016.

QUÈ PROPOSEM?
Fem una proposta concreta però que pot rebre alguns ajustos fruit de la vostra opinió i feedback. Hem preparat
aquesta enquesta per acabar de conèixer les vostres opinions / preferències.

COM?
La idea bàsica seria: Integrant estàrter i el postgrau mantenint la naturalesa diferent i aprofitant la seva
complementarietat.

QUÈ GUANYEM?
Integrar estArter i Postgrau enriqueix mútuament els 2 espais i permet aprofitar economies d’escala per poder fer el
postgrau ampliant la seva oferta formativa quantitativament i qualitativament, per amb menys alumnes que en
edicions anteriors.

QUI LA COORDINA ?
Álvaro Porro (coordinador estàrter i docent al posgrau) i Ester Vidal (coordinadora esfera pensable de estàrter i
docent AMB major càrrega lectiva al postgrau. Consultora a Hobest, SCCL)
Col·labora: Aposta, Escola Empresarial Cooperativa

Si necessiteu més informació podeu contactar amb nosaltres:
igop.bcn@uab.cat | T. 93 407 62 03

1

Reformulació Postgrau en Economia Cooperativa
2014-2015

ESTRUCTURA
La nova proposta del programa de Postgrau augmenta en hores de formació:

Postgrau
156 h

Nou postgrau
198 h (*)

Per tant el nou postgrau ofereix més hores d'activitats formatives i en una major combinació de formats. Els
continguts és mantenen en la major part (82 hores "iguals" al postgrau edició del curs anterior), però s'obren nous
àmbits (118 hores noves de barreja amb estàrter).

Per aquelles persones que tinguin problemes en invertir més temps, hem d'puntualitzar que una bona part de les
hores augmentades corresponen a l'espai arremangar-se que permet una assistència més flexible sense perdre el fil
formatiu ni els continguts essencials (38 hores).

Com integrem el postgrau en l’Estarter?
Mòduls Postgrau
M1.

L'economia cooperativa en una societat en transformació

M2.

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

M3.

L’organització cooperativa

M4.

Treball de recerca

Una part dels continguts del Mòdul 1 que intenta contextualitzar l'economia cooperativa és treballaran a les sessions
arremangar-se, especialment en els diàlegs amb alguns dels convidats que portarem als divendres col·laboratius.
Una part del Mòdul 2 sobre règim legal, règim econòmic, règim fiscal i projecte empresarial és treballarà especialment
a l'esfera tangible (que ja era compartida l’any anterior) però també a l'esfera pensable, visible i al mateix espai
arremangar-se en d'algunes de les sessions d'asessoria col·lectiva.
Una part del Mòdul 3 sobre models de gestió i organització també es treballarà des de l'esfera pensable i arremangarse.
Per tant una part dels continguts del postgrau apareixen de manera diversa en esferes o espais estàrter en d’altres
formats i en alguns casos sense enfocament estrictament de model cooperatiu sinó d'emprenedoria social i
transformadora.
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ESQUEMA

En aquest esquema mostrem la relació entre esferes de estàrter i mòduls del postgrau.
No obstant això hi ha tota una part dels continguts del postgrau que no està continguda en estàrter i per aquesta raó
el programa del postgrau contindria una sèrie d'elements exclusius per a les persones matriculades al postgrau. Són
les següents:
–

3 esferes cooperatives
•
•
•

Societat i cooperativisme
Organització cooperativa
Empresa cooperativa

–

2 Rutes cooperatives

–

2 treballs parcials tutoritzats

–

Treball final tutoritzat aprovat per tribunal

Esferes cooperatives:
•

Les esferes cooperatives tindrien lloc els dijous (o divendres) de les setmanes que no hi ha estàrter de 16:00h
a 20:30h. Amb una pausa al mig. Podem ajustar horaris amb les vostres respostes a la enquesta.

•

Són 10 dijous que suposen un total de 45h.

•

Esferes cooperatives:
–

Societat i cooperativisme: L’economia cooperativa en una societat en transformació (16h)

–

Empresa cooperativa: Règim legal i econòmic de les cooperatives (14h)

–

Organització cooperativa: Governança i models de gestió (12h)
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CALENDARI

Rutes cooperatives
Dues rutes (13h) (cal trobar dates):
•

Una per treballar història cooperativisme visitant cooperatives i/o espais històrics

•

Una ruta de tot un dia per conèixer diverses cooperatives de referència i tenir un
debat/intercanvi amb ells.

Activitats tutoritzades
•

Activitat personal d’aprofundiment: lectura comentada, visita, entrevista, reflexió...

•

Pots triar entre el mòdul de l’esfera cooperativa o entre les esferes.

•

Has de triar dos i posar-te d’acord amb el coordinador del mòdul o esfera en qüestió per
acordar l’activitat/tema

•

Tens dret a 3 hores de tutories per a aquestes dos activitats

Treball final
•

Has de triar un tema que pot tenir relació o no amb les activitats tutoritzades i un tutor entre
els coordinadors

•

Si esculls un coordinador d’esfera el treball sí que ha d’estar enfocat cap a l’economia
cooperativa

•

Tens dret a 2h de tutories per a aquest treball
(poden ser presencials / online)

•

Correcció final (3 persones al tribunal)
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Per tant amb tots aquest elements el nou postgrau fusionat amb estàrter quedaria de la següent
manera:

VOLS CONEIXER MÉS A FONS L’ESTARTER?
FES CLICK AQUÍ

PREUS I PRESUPOST
El preu del postgrau es mantindria en 2030 euros i som conscients que és una inversió
significativa. Hem fet un pressupost que conté aquests elements i que segmenta així el
pagament total per una matrícula:
Preu
CANON UAB + IGOP (logística, direcció, administració, espais…)

2030 €
447 €

Estarter (120h esferas+ 28h arremangarse)

640 €

Total elements específics postgrau:

943 €

Tutories activitats i treball final+Tribunal (personalizat)
Esfera cooperativa + Rutas cooperatives (8participants, 45+13hores)
Coordinación posgrado (proporcional amb 8 participants)

390 €
440 €
112 €
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DADES BÀSIQUES I PASSOS A SEGUIR A CONTINUACIÓ (PLA D’ACCIÓ)
Donat el marc temporal escàs de que disposem, us proposem el següent pla
d’actuació:
Fins dimarts 9 de desembre a les 12.00h.
Preguem que contesteu l’Enquesta online. (enllaç: http://bit.ly/ECCOOP15R)
Dimecres 10 de desembre 2014
Presentarem la proposta definitiva. La penjarem al web de l’escola de l’IGOP i l’enviarem per
correu electrònic. Preneu nota que a grans trets ja la tenim definida.
Dilluns 15 de desembre 2014
Teniu temps fins el 15 de desembre per posicionar-vos i fer la inscripció al Postgrau.
Per fer la inscripció cal que envieu el formulari d’inscripció que trobareu en aquest enllaç.
Si ja us havieu inscrit prèviament per a l’edició que es anul·lar, no cal que l’envieu de nou, poseu-vos en
contacte amb nosaltres via correu electrònic a igop.bcn@uab.cat

Dimecres 17 de desembre 2014-12-05
Us informarem de si el postgrau tira endavant o no en funció del número d’inscrits.
En cas de que no es faci el postgrau les persones interessades en fer estArter els hi mantindria
el preu reduït
+ INFO
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
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Organitza

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

