Calendari
Al desembre 2016 hi ha una primera
trobada.
Horari
Les esferes són d’entre 28 i 32 hores lectives
i es duran a terme en dos caps de setmana
intensius (excepte l’Esfera Tangible).

ESTARTER 2017 - CALENDARI

DESEMBRE

FEBRER

La data límit d’inscripció és fins
a 15 dies abans de cada esfera
MARÇ

ARREMANGAR-SE / COMUNITAT
ESTARTER
Divendres de 16h a 20h
Dissabte de 10h a 14h i de 15.30h a 19.30h
Diumenge de 10h a 14h
(21-23 d’abril: opció de que sigui
residencial fora de Barcelona.
10 i 11 de juny: Colònies estArter a Mura)
ESFERA INVISIBLE
DV de 16h a 20h (inclou el div. 9 de juny)
DS de 10h a 14h i de 15.30h a 19.30h
DG de 10h a 14h
ESFERA PENSABLE
DV de 16h a 20h
DS de 10h a 14h i de 15.30h a 19.30h
DG de 10h a 14h
ESFERA TANGIBLE
DV: de 16.00 a 20.00h
DS: de 10 a 14h i de 15.30h a 19.30h
ESFERA VISIBLE
DV de 16h a 20h
DS de 10h a 14h i de 15.30h a 19.30h
DG de 10h a 14h
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E l s D i v e n d re s d ’ A r re m a n g a r- s e e s
realitzaran el primer divendres de mes.
Els caps de setmana de comunitat es duran
a terme a l’inici, al mig i al final de l’estArter.
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Presentació

Oferta formativa

Participar (preus)

estArter és un programa de formació en
emprenedoria col·lectiva, que ofereix eines
pràctiques, coneixements, reflexions i recursos
per fer front el repte d’emprendre projectes amb
vocació transformadora, de manera conjunta o
enxarxada.

ARREMANGAR-SE
ESFERES
(mòduls monogràfics) + (espais treball comunitari).

Per participar hi ha diferents opcions i preus, ja que pots
apuntar-te a les esferes individualment.

Perquè creiem que hi ha una altre manera
d’emprendre, fent fronts als reptes tot cooperant,
fent xarxa, compartint sabers i qualitats, donantse suport mutu, col·lectivament i amb valors.
Sovint també, sentim a parlar de bones idees
i bons equips que van resultar experiències
fallides per problemes d’organització, de
comunicació, per manca d’estratègia o viabilitat,
per manca de visibilitat o no saber “vendre’s”....

Esfera
Invisible

Esfera
Pensable

Organització i estratègia del projecte...
Definir quina estructura organitzativa
a d o p t e m i c o m p re n e m d e c i s i o n s
estratègiques

Esfera
Tangible

Pla de viabilitat, balanços, estatus legal...
Aspectes legals, econòmics i relacionats
amb la viabilitat empresarial del nostre
projecte

I com ho fem?
Proposem una formació flexible, que cadascú
se la pot fer a mida en funció de les seves
necessitats. Aquesta s’organitza en mòduls a
partir de les diferents dimensions o esferes d’un
projecte, que estan relacionats entre ells, però
també són independents.

Participen
El disseny i docència del projecte es du a terme
per membres experts en cada esfera i que
participen en les següents entitats i/o projectes:
IGOP-UAB, LabCoop, Hobest Consultora, Coop
de Mà, L’Ortiga, Calidoscoop, Can Masdeu,
Federació Catalana d’ONG, Cooperativa Etcs i
Cooperativa Fil a l’Agulla i NUS Teatre i Acció
Social.

Tot allò que no es veu en un projecte:
relacions, emocions...
Co-aprendre com gestionar relacions
humanes (grups, lideratges i conflictes)

Esfera
Visible

Comunicació, Màrketing...
Com comunicar el nostre projecte a
l’exterior. Planificació i gestió de la visibilitat
del projecte / de la comunicació

Arremangar-se

Aquest espai pretén ser un dels més rellevants de la
proposta i consta de diversos espais
Contribucions: Tallers, visites, entrevistes
etc. organitzats pels propis participants com a
contribució a l’espai col·lectiu de formació

La inscripció a qualsevol esfera formativa implica fer una
aportació com a Contribució a l’Espai Arremangar-se, ja
que una part del preu es paga en forma de “contribució”
a través d’una aportació que cada participant ha de fer a
l’espai de formació col·laborativa. Pot ser un petit taller, una
recollida d’informació, concertar una visita, presentar una
eina etc...
Inclou

Preu
complet

Arremangar-se (*)

200 € +
100 € + contribució
contribució + contraprestació

Arremangar-se
+ 1 Esfera

400 € +
250€ + contribució
contribució + contraprestació

Arremangar-se
+ 2 Esferes

600€ +
400€ + contribució
contribució + contraprestació

Arremangar-se
+ 3 esferes

750 € +
500 € + contribució
contribució + contraprestació

Arremangar-se
+ 4 esferes

900 € +
600 € + contribució
contribució + contraprestació

Preu reduït
(veure condicions a
www.estarter.cat)

(*) Inclou = espai Coworking + Divendres col·laboratius
+ Contribucions + Assessorament Col·lectiu)

Dades bàsiques
Inscripcions

Comunitat: punt de trobada entre tothom qui
participa a estArter, en cap de setmana a l’inici,
al mig i al final de la formació

Informació

Sol·licita la teva admissió a www.estarter.cat

Trobaràs un DOSSIER COMPLERT amb tota la
informació detallada del projecte, així com de cada
esfera a http://estarter.cat/ Descarrega-te’l

https://www.facebook.com/groups/estarter/

Sessions informatives
Et convidem a les sessions informatives
que tindran lloc els propers dies:

9 de novembre a les 19h

UIKU Coworking El Prat
Passeig Primer de Maig, 16. El Prat

10 de novembre a les 18:30h
Grup Ecos
Carrer Casp, 43. BCN

La inscripció col·lectiva permet que diferents
membres d’un projecte es reparteixin la
participació en les esferes sota una mateixa
inscripció, així com participar conjuntament
a Arremangar-se i que el projecte pugui ser
utilitzat com a cas d’estudi en sessions de
tallers o assessorament col·lectiu.
Les inscripcions col·lectives paguen una sola
inscripció a l’Arremangar-se (encara que hi
assisteixin dues o més persones vinculades al
projecte) i gaudeixen de les mateixes tarifes que
la inscripció individual, encara que la persona
que assisteix a cada esfera sigui diferent.
COMUNITAT ESTARTER
Els participants d‘edicions anteriors tenen
dret al preu reduït, i un 50% de descompte en
l’Arremangar-se.
BONIFICACIÓ FUNDACIÓ TRIPARTITA
Les persones assalariades per compte d’altri
poden finançar total o parcialment el curs
gràcies a bonificacions per formació a les
quotes a la seguretat social de l’empresa.
(excepte adminstració pública).
Posa’t en contacte amb nosaltres per rebre
més informació al respecte.
BEQUES A PROJECTES

Divendres d’arremangar-se: Presentem el
nostre projecte, Compartim dificultats, Prenem
decisions conjuntes, rebem visites inspiradores...

Co-working: espai físic disponible per reunir-se i
treballar amb altres participants

INSCRIPCIONS COL·LECTIVES

27 de novembre a les 16h
Can Masdeu
Camí Sant Llàtzer, s/n. BCN

Els projectes col·lectius i trasformadors de
moviments socials, amb un alt impacte social
i que compleixin determinats criteris poden
optar a beca. Demana més informació si creus
que és el vostre cas.

Contacte
igop.bcn@uab.cat
estarter.igop@uab.cat
T. 93.407.62.03
www.estarter.cat

29 de novembre a les 19h
Ateneu Cooperatiu La Base
Carrer Les Hortes, 10. BCN

