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PRESENTACIÓ 

Amb més de cent cinquanta anys d’història i set-
centes mil cooperatives de tota mena repartides per la 
majoria de països, el cooperativisme es revela com 
una alternativa sòlida a l’empresa i l’economia actuals. 

Es calcula que, en aquests moments, les cooperatives 
estan resolent les necessitats més importants de vuit-
cents milions de persones al món, des d’un lloc de 
treball digne fins a una alimentació, una educació o un 
habitatge més assequibles i de qualitat. Però no sols 
això, sinó que, mentre cobreixen necessitats, actuen 
com a escola de ciutadania activa, inspiren la formació 
d’un sector econòmic i alhora moviment social més 
ampli, que és l’economia social i solidària, i prefiguren 
el que podria arribar a ser un sistema econòmic més 
democràtic, igualitari, solidari i sostenible, en 
definitiva, més cooperatiu, capaç d’afrontar alguns 
dels reptes que com a humanitat tenim plantejats en 
aquest segle XXI. 

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 com a objectius reflexionar sobre la contribució 
del cooperativisme a la reducció de la pobresa, la 
generació de treball digne, la sostenibilitat, la cohesió 
social, l’aprofundiment democràtic i la creació 
d’alternatives econòmiques i socials, generar 
coneixement per fer-lo avançar, i, molt especialment, 
formar persones expertes en l’empresa cooperativa, 
el seu entorn polític, econòmic i social, així com en les 
polítiques públiques necessàries per desenvolupar-lo. 

El postgrau és un programa d’especialització sobre 
economia cooperativa que s’adapta a la realitat actual, 
comptant amb docents i experts tant en el contingut 
com en la metodologia, així com amb els actors del 
món cooperatiu (empreses, associacions, federacions, 
etc.), que també aporten oportunitats per a la 
docència, la recerca i l’experimentació  pràctica. 

El postgrau ha estat concebut i impulsat inicialment 
per l’IGOP-UAB i Aposta SCCL – Escola Empresarial 
Cooperativa, i enguany és coordina des de Labcoop, 
sccl. 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 
cooperatives del món local.  

 

DIRIGIT A 
• Graduats universitaris amb interès en emprendre 

en el sector de l’economia social 

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

• Persones vinculades a la promoció econòmica i del 
desenvolupament local que tinguin interès a 
promocionar l’economia 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. Cooperativisme i economia social i solidària 5c. ECTS 

M2. El règim legal, econòmic i fiscal de l’empresa cooperativa 10c. ECTS 

M3. El projecte empresarial i la gestió 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. 
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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, social i solidària 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. 

Pràctiques cooperatives. Les pràctiques cooperatives consistiran en la realització de 80 hores de pràctiques en una 
empresa cooperativa amb l’objectiu de tenir una experiència de treball en el marc d’una cooperativa i poder observar 
l’aplicació de conceptes apresos en el postgrau en una organització concreta. 

 

PLA D’ESTUDIS 

Mòduls i Crèdits ECTS Descripció de continguts 

M1. 5c. ECTS 
Cooperativisme i economia 
social i solidària 

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 

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 

M2. 10c. ECTS 
El règim legal, econòmic i 
fiscal de l’empresa 
cooperativa 

2.1 Règim legal: dels principis cooperatius a la llei de cooperatives 

- 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 
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Mòduls i Crèdits ECTS Descripció de continguts 

- Tributacions especials 
- Altres especificitats 

2.4. Casos i experiències 

M3. 10c. ECTS 
El projecte empresarial i la 
gestió cooperativa 

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 
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 
 

Treball final de recerca o 
pràctiques cooperatives.  
5c. ECTS 

Com a finalització del programa de postgrau els participants hauran de realitzar un treball de 
recerca o unes pràctiques en empresa cooperativa. 
 
El treball de recerca té 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 del tribunal que es constitueixi per aquests efectes. 
Les pràctiques cooperatives consistiran en la realització de 80 hores de pràctiques en una 
empresa cooperativa amb l’objectiu de tenir una experiència de treball en el marc d’una 
cooperativa i poder observar l’aplicació de conceptes apresos en el postgrau en una 
organització concreta. 
 
La realització del treball i de les pràctiques s’acompanyaran de sessions presencials de tutoria 
individual.  
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METODOLOGIA 

El postgrau està format per diferents espais, que es complementen i es retroalimenten entre ells: 

Visites a 
cooperatives

Sessions de 
docència

dilluns i dimecres 
tarda

Espai 
arremangar-

se

Seminari de 
relfexió i 
recerca

Treball de 
recerca o 

pràctiques 
en empresa 
cooperativa

 

24 sessions de docència on es treballa amb 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).  

 

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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Seminari de cooperativisme i polítiques públiques: 5 de febrer de 2016 

Es realitzarà un seminari específic per treballar el paper i les potencialitats que pot aportar la gestió cooperativa en el 
desenvolupament de polítiques públiques que responguin a les necessitats actuals i noves maneres de tractar l’espai 
comú. 

Serà un seminari obert en el que es comptarà amb la participació d’experts en cooperativisme per una banda, i 
polítiques públiques per l’altra amb l’objectiu de conèixer experiències inspiradores en aquest àmbit i reflexionar 
conjuntament sobre la possible aplicació en el nostre entorn més proper. 
 

Espai arremangar-se:  

Els alumnes del postgrau participaran a l’espai arremangar-se, un espai d’aprenentatge col·lectiu i col·laboratiu 
compartit amb participants de l’Estàrter (programa de gestió de projectes col·lectius). 

L’espai arremangar-se el formen 3 iniciatives: divendres arremangar-se, espai de co-working i espai contribucions. Vol 
ser un espai de trobada i intercanvi on aprendre col·lectivament a partir de les experiències dels i les participants i de 
casos inspiradors de gestió col·lectiva i d’economia social i solidària. Els participants poden aportar propostes 
d’experiències o temes a tractar. 
 

Treball final de recerca o pràctiques en empreses cooperatives: 

Els participants hauran d’escollir entre la realització d’un treball final de recerca o fer 80 hores de pràctiques en 
empreses cooperatives. 

Cada estudiant disposarà de 3 hores de tutoria individualitzada per l’enfocament del treball final o les pràctiques. 

El dia 30 de maig de 2016 es presentarà de forma virtual la memòria del treball final o de les pràctiques que es 
defensarà davant del Tribunal el dia 9 de juny de 2016. 

 

DADES BÀSIQUES 
 
Calendari 30 novembre 2015 – 30 març 2016 

Horari 
Dilluns i Dimecres de 16:00h a 20:00h.  
Seminari: divendres 5 de febrer de 2016 de 10:00h a 19:30h 
Arremangar-se: divendres tarda de 16:00h a 20:00h 

Preu 1.750€ + 30,21€ taxa preinscripció UAB (taxa no reemborsable) 

Preinscripció 
Del 15/06/2015 fins el 25/11/2015  
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  /  guernica@labcoop.coop 

http://escoladeligop.com/�
mailto:igop.bcn@uab.cat�
mailto:guernica@labcoop.coop�
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ORGANITZACIÓ 

Organització Acadèmica: 

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

Albert Recio 
Departament d’Economia Aplicada - UAB 

 

 
Professorat vinculat: 

L’equip de docents del postgrau compta amb professors 
vinculats a la UAB i persones vinculades 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. 

 
 
 
 
Col·labora   Organitza 

 

 

 

 

 

Aquesta informació està subjecta a possibles modificacions 

Darrera actualització: setembre 2015 
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