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Curs de gestió cooperativa
PRESENTACIÓ
Amb més d’un segle i mig d’història i presència a tot el món, el cooperativisme 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.
Les cooperatives ofereixen respostes a molts dels reptes actuals de la societat, de manera que
esdevenen una alternativa empresarial amb capacitat d’afrontar els reptes del segle XXI.
Per tal de conèixer a fons les potencialitats del cooperativisme i, sobretot, saber-les aplicar, us oferim
la primera edició del Curs de Gestió Cooperativa. El seu principal objectiu és formar persones
expertes en cooperativisme en particular, i en economia social i solidària en general, que estiguin
capacitades per constituir amb èxit la pròpia empresa cooperativa o per ajudar d’altres a crear-la.
Aquest programa d’especialització sobre l’empresa cooperativa compta amb un equip d’experts
docents, molts d’ells també cooperativistes, i amb la col·laboració de cooperatives i entitats
vinculades al moviment cooperatiu. Tot això fa que la imprescindible dimensió teòrica d’aquests
estudis s’equilibri amb la dimensió pràctica, que s’abordin els reptes concrets que tenen avui les
nostres cooperatives i que s’estimuli la recerca i l’experimentació pràctica.
El Curs de Gestió Cooperativa ha estat impulsat per l’IGOP-UAB i es coordina conjuntament amb el
Labcoop, SCCL, cooperativa que acull i impulsa projectes d’emprenedoria social cooperativa amb
clau de transformació de la realitat social, econòmica, política, cultural i mediambiental.

DIRIGIT A
• Persones sòcies cooperativistes que vulguin aprofundir els seus coneixements sobre el sector i la
gestió de l’empresa cooperativa
• Graduats universitaris amb interès en emprendre en el sector de l’economia cooperativa, social i
solidària
• Persones vinculades a la promoció econòmica i del desenvolupament local que tinguin interès a
promocionar l’economia cooperativa, social i solidària
• Professionals d’entitats representatives del moviment cooperatiu amb interès per contextualitzar
el fet cooperatiu en un context de canvi d’època més ampli on les valors cooperatius adquireixen
un impuls renovat
• Persones amb inquietuds per aprofundir en aquesta alternativa econòmica amb experiència
professional en l’àmbit

TITULACIÓ OBTINGUDA

SORTIDES PROFESSIONALS

Certificat d’assistència per a
aquelles persones que participin
en un 75% de les sessions

Aquest curs té una clara vocació professionalitzadora ja que
pretén formar especialistes en gestió de cooperatives i altres
empreses d’economia social i solidària, en totes les seves
dimensions: estratègica, organitzativa, de gestió, financera,
fiscal, legal i comptable.

Curs de gestió cooperativa
ESTRUCTURA
El curs té una durada de 124 hores, distribuïdes de la manera següent :


Hores de docència: 104 hores



Visites a experiències concretes: 20 hores
Mòduls

M1.

Cooperativisme i economia social i solidària

M2.

El règim legal, econòmic i fiscal de l’empresa cooperativa

M3.

El projecte empresarial i la gestió cooperativa

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 i solidària 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 i solidària
en tots els seus àmbits: estratègic, organitzatiu, de gestió, financer, fiscal, legal i
comptable.



Donar eines als participants per emprendre en economia social i solidària.



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 curs.

AVALUACIÓ
El sistema d’avaluació es planteja a través dels paràmetres següents:
Assistència: mínim requerit del 75% del global de les sessions i les visites.

Curs de gestió cooperativa
PLA D’ESTUDIS
Mòduls

Descripció de continguts
1.1 Un món canviant cap a una nova època
1.2 L’economia social i solidària
1.3 Les bases evolutives de la cooperació

M1.
Cooperativisme i
economia social i
solidària

1.4 Història del cooperativisme
1.5 Perspectives del cooperativisme català
1.6 Perspectives de l’economia social i solidària
1.7 El repte de la democràcia econòmica
1.8 Cooperativisme i polítiques públiques (seminari)
1.9 Casos i experiències
2.1 Règim legal: dels principis cooperatius a la llei de cooperatives

M2.
El règim legal,
econòmic i fiscal de
l’empresa
cooperativa

M3.
El projecte
empresarial i la gestió
cooperativa

-

La cooperativa i l’activitat cooperativitzada
Marc legal i autoregulació
Òrgans de govern i governança cooperativa
Les persones sòcies i la seva relació amb la cooperativa
El procés de constitució d’una cooperativa

2.2 Règim econòmic
- Introducció a l’anàlisi de balanços
- Balanç de situació i les singularitats cooperatives:
- El compte de resultats i les singularitats cooperatives:
- El resultat i la seva aplicació
2.3 Règim fiscal
- La llei 20/1990 de Règim fiscal de cooperatives
- Tributacions especials
- Altres especificitats
2.4. Casos i experiències
3.1 La posada en marxa d’una cooperativa
- Taller de generació d’idees de producte o servei
- Del mapa del model de viabilitat al pla d’empresa
- L’autoanàlisi de la persona emprenedora
- El grup promotor en l’emprenedoria col·lectiva
- Emprenedoria social i emprenedoria cooperativa
3.2. La gestió cooperativa
- Els valors i principis cooperatius en el disseny de l’organització
- Cap a un model de gestió cooperativa: idees-força
o Construcció col·lectiva de missió, visió, valors, estratègies i objectius
o Creació de contextos participatius
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Mòduls

Descripció de continguts
o Lideratges distribuïts
o Treball en equip i amb sentit
o Organització aprenent
o Organització porosa i cooperadora
3.3 Tensions organitzatives
- Identitat i canvi amb la incorporació de noves persones sòcies i el relleu
generacional
- Democràcia i eficàcia
- Creixement i manteniment de la participació
- Ètica i negoci
3.4 Projectes cooperatius innovadors
3.5 Casos i experiències

METODOLOGIA
Sessions de docència: El curs es durà a terme a través d’una metodologia vivencial i participativa,
combinant l’exposició teòrica amb dinàmiques i activitats.
Visites a cooperatives: es dedicaran 5 sessions a visitar cooperatives de diferents classes i àmbits
d’activitats (8 visites previstes).

DADES BÀSIQUES
Calendari

25 de gener de 2016 – 25 d’abril de 2016.

Horari

Dilluns i dimecres de 16.00h a 20.00h

Preu

1.000 €

Inscripcions http://bit.ly/Gestio_Cooperativa
Informació

igop.bcn@uab.cat / guernica@labcoop.coop
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ORGANITZACIÓ

Col·labora

Coordinació i organització Acadèmica:

Professorat vinculat:
L’equip de docents compta amb professors vinculats a la UAB, i experts i professionals vinculats al
cooperativisme i a l’economia social i solidària a Catalunya.
Es comptarà amb la participació d’altres entitats de l’estat vinculades a l’economia social i solidària, i
en especial, de LANKI, grup d’investigació de la Universitat de Mondragón i de REAS Madrid.
Equip de docents: Joan Subirats, Albert Recio, Jordi García, Ester Vidal, Jep Pedrosa, Guillermo Rojo,
Iván Miró, Pere Ribas, Ana Alvarez, Alvaro Porro, Xavier Gallofré.

Aquesta informació està subjecta a possibles modificacions
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