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Etapa

Inicial

ABC de l’economia 
social i cooperativa (2h)
Adreçat especialment a persones 
emprenedores, interessades en el món 
cooperatiu o que fa poc temps que són 
part d’una cooperativa. 

Què són i com funcionen les coopera-
tives? Explicarem els orígens del 
moviment cooperatiu, els principis i 
valors que ens uneixen, el marc jurídic 

actual, les eines de finançament 
disponibles o com el cooperativisme 
s’inscriu en el context de l’economia 
social. 

Ser sòcia d’una 
cooperativa (8h)

Etapa

Creixement

Quins espais existeixen? Quina funció 
tenen els òrgans socials i com s’hi pot 
participar? Quines altres formes de 
participació preveu la cooperativa?

Adreçat a futures sòcies cooperati-
vistes o aquelles que tot just s’hi han 
incorporat.

Per aprofundir en la dimensió 
societària de la cooperativa. 
Què vol dir ser sòcia d’una 
cooperativa? Què és la participació? 

Governança 
cooperativa (16h)

Etapa

Consolidació 

Competències per a 
la gestió cooperativa (20h)

De la comunicació a l’atenció al 
conflicte, la creativitat dels equips o 
les reunions eficaces, quines habilitats 
podem fomentar?

Com posar en funcionament un 
control de la gestió anual, quines 
eines tenim i què és la planificació 
estratègica?

Una completa formació per a 
cooperativestes sobre tres àmbits 
essencials del dia a dia cooperatiu.
Quines són les funcions i respon-

sabilitats del Consell Rector de la 
cooperativa? Qui el composa? 
Quines són les seves competències i 
com s’exerceixen?

Aprendrem quins contextos 
organitzatius són favorables per la 
gestió cooperativa i com promoure 
la implicació i la innovació, així com 

Una bona governança és clau per a 
l’èxit de qualsevol cooperativa.
Treballarem quins processos interns 
són necessaris per a una bona 

governança i també com es prenen 
les decisions, quins espais i mètodes 
tenim a la nostra disposició i de quina 
manera es fomenta la participació. 

el lideratge, la gestió d’equips, les 
relacions personals i la prevenció de 
conflictes.


