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Acció 0. Difusió de les Línies de TFG sobre Banca ètica i l’Economia Social i 
cooperativisme. 

 

Descripció de l’acció: Es va recollir els principals Treballs Finals de Grau realitzats per 

alumnes de quart, en els Següents Graus de Administració i Direcció d'Empreses, 

Economia, Estadística, Empresa Internacional i Sociologia. L'Objectiu es donar visibilitat i 

veure el interessos dels alumnes sobre el món de l'economia sostenible i cooperatives, 

per a donar difusió d'una altra forma d'economia. 

Data:   1 i 2º Semestre acadèmic:  febrer  fins setembre 2019 .Tot l’any, llistes de setembre, 

en aquest cas a participat la coordinadora de TFG de la Facultat Dra. Carme Gracia. 

Lloc: Facultat d’Economia i Empresa. Reunions pet tal de fer la selecció del treballs sobre 

economia social, tercer sector i cooperatives. 

Destinataris: Estudiants del cinc graus de la facultat que han presentat públicament el 

treball final de grau i que han obtingut una nota superior a 6,9. 

Justificació del desviacions produïdes respecte el projecte inicial:  

Observacions:   S’han presentat un total de TFG finalment presentats: 11 

Aquesta activitat està entre el objectius generals  el segon eix la primera fase del projecte 

A continuació es presenten els estudiants i el resum del TFG.  (Veure annex amb informació 

sobre els resums) Estan ordenats per graus. 

 

Grau en Administració i Direcció d’Empreses 

María Altemir Buil ( NIUB 16630876 ) Títol: Análisis de calidad del instituto de investigación 

hospital de La Santa Creu I Sant Pau Tutora académica: Natalia Jaria Chacón Nota: 8,8 

Eduard Lleonart Alvarez (NIUB 16648111), Títol: El cooperativismo asociado: mondragón, 

Tutoría: Isabel Vidal Martínez, Nota: 6,9 

Judit Lamora Navarro (NIUB 16686316), Títol: Situació laboral de les persones amb 

discapacitat, Tutora: Isabel Vidal Martínez, Nota: 6,9 

Noemí Aguilera Soriano (NIUB 16803522), Títol Evolución del comportamiento de compra 

del consumidor análisis de la compra impulsiva, tutor: José Nicolás De Salas Carola 

Nota : 7,4 

Grau en Economia  
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Maria Jarque Vilella (NIUB  16624274 ) Títol: El cas d'una cooperativa a República 

Dominicana regida per dones del país Un model de desenvolupament,  Tutora: 

Concepcio Patxot CardonerNota: 9,1 

Clara Alonso Alegre (NIUB 16855510), Títol: Análisis de la situación del tercer sector social 

en españa y la economía social en la unión europea. Tutora: Nuria Font Serrano. Nota: 

5,4 

 

Grau en Sociologia  

Zahoum Ettouali Cherrib (NIUB 14923241) Títol: L' avaluació de polítiques d'integració a 

Catalunya: El servei de primera acollida i la seva implementació . Tutora: Montserrat 

Simó Solsona,Nota: 9 

Cèlia Macià Vilardell  (NIUB 16865656), Títol Mobilitat i exclusió social: anàlisi de la comarca 

d’osona. Tutor/: Gemma Vilà Bosqued, Nota:  8,3 

Marc Pelay Lahuerta (NIUB  16835416), Titol: Los costes de los subsidios condicionados Un 

síntoma de la gestión neoliberal de la pobreza,  Tutoría: Daniel Raventós Pañella, Nota: 

8,20 

Anna Ramoneda Martí (NIUB 16626470), Retos de una gestión del agua como bien común 

en el municipio de Cochabamba (Bolivia)Tras 19 años de la Guerra del Agua 

cochabambina, Tutora: Clara Camps Calvet, Nota:  9,7 

Sebastià Vives Salas (NIUB 16809122),  Títol: Significats i transformacions de la cultura a 

Barcelona:  Anàlisi dels models i les polítiques culturals en un context de relacions 

econòmiques post-fordistes  Tutors: Juan Manuel García Jorba & Victoria Sánchez 

Belando,  Nota: 8,4 
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Acció 1. Reunió científica i Técnica per l’organització del curs d’estiu II Economia 
Social i Cooperatives 

 

Descripció de l’acció: L'equip format per Joana Gómez, Joan Segarra, Joseba Polanco, Pere 

Ribes, Cristina Poblet i Núria Rodríguez, planifica les tasques a fer per cadascun i fa una 

revisió de l'estructura del curs d'estiu II sobre Economia Social i Cooperatives. S’elabora 

la estructura de exercicis a realitzar per els alumnes. També es treballen les accions a fer 

el primer semestre del curs acadèmic 2019-2020 en relació a les activitats del Fòrum 

Social i Emprenedor: d'una economia sostenible.  

Data:  20 juny de 2019 

Lloc: Facultat d’Economia i Empresa. Aula 1012, Hores: 16:00 a 18:00. 

Destinataris: Professor e investigadors sobre Economia Social i Cooperatives, 

Justificació del desviacions produïdes respecte el projecte inicial: estava prevista en el 

projecte original 

Observacions: Aquesta activitat està entre el objectius generals del primer eix del projecte: 

1. La realització de la formació específica en economia social i cooperativisme, amb 

reconeixement de crèdits pels estudiants participants.  Documentació treballats Revisió 

del curs 2017-2018, Proposta nova 2018-2019 i Fotos reunió de treball, el prepara el 

sistema de matriculació dels alumnes, i  elaboració el campus virtual. 
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Acció 2. Curs d’Estiu II:  2018-2019 Economia Social i cooperatives del 8 al 12 juliol. 
Reconeixement de 2 crèdits ECTS.  
 

Descripció de l’acció: Aquest curs anava dirigit a augmentar el compromís amb el tercer 

sector, l’economia social o el cooperativisme, però sobretot desenvolupar la línia de 

Economia Social com un element clau de la economia a través de la creació de les 

activitats sobre la base de empreses social i emprenedores i donar visibilitat al paper de 

les Cooperatives i Tercer. 

Data:  8 al 12 juliol de 2019 

Lloc: Facultat d’Economia i Empresa. Aula 1001, Hores: 15:00 a 18:00. 

Destinataris: Estudiants de 3 i 4 dels diferents graus de la facultat de Economia i Empresa 

de la Universitat de Barcelona. 

Justificació del desviacions produïdes respecte el projecte inicial: estava prevista. 

Observacions:  Pre-inscripcions: 49  i  Matriculats i assistents: 41 assistents. Se van lliurar un 

total de 27 treballs per el campus virtual. En quan al qüestionari de valoració van 

respondre 30 estudiants 

Agenda d’accions realitzades 

11 abril: Sol·licitud presentada para la acadèmica. Formulari i programa. Aprovació per 

Comissió acadèmica  

20 maig: Pòster del curs i noticia web 

7 juny al 7 juliol: pre-inscripció 

20 de juny de 2019 Reunió de Treball dels professors, redefinició de tasques i revisió del 

programa. Nuria Rodríguez, Joana Gómez, Cristina Poblet, Jordi Ibañez, Joan Segarras i 

Joseba Polanco. 

8 al 12 juliol: realització del curs  

15 al 19 juliol: lliurament de treballs 
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Programa 

Títol: Economia Social i Cooperatives (2ª edició) 

Persona de contacte: 
 

Dra. Núria Rodríguez Ávila 
Vicedegana de la Facultat d’Economia i Empresa. Universitat de Barcelona 
Avda. Diagonal 690-690, 08034 Barcelona 
Correu-e: nrodriguez@ub.edu Tel: 617661172 

Descripció: 
Aquest curs pretén  d’augmentar el seu compromís amb el tercer sector, l’economia social o 
el cooperativisme, però sobretot desenvolupar la línia de Economia Social com un element 
clau de la economia a través de la creació de les activitats sobre la base de empreses social i 
emprenedores i donar visibilitat al paper de les Cooperatives i Tercer. 
Objectiu principal: 
 Proporcionar les competències necessàries per impulsar, crear, desenvolupar, administrar i 
dirigir empreses cooperatives i de l'economia social. 
Objectius específics: 
1.- Donar a conèixer models d'organitzacions amb vessant social, sensibilitzar als alumnes 

emprenedors/es sobre la possibilitat de crear una empresa dins l'àmbit del tercer sector, 
l'economia social o les cooperatives, i de l'impacte que tenen aquest tipus d'organitzacions 
a nivell social, econòmic i mediambiental. 

2.- Formar i aprofundir en els coneixements fonamentals del funcionament d'aquest tipus 
d'empreses. 

3.- Orientar i acompanyar la creació d'equips de treball motivats per una mateixa necessitat 
social que afavoreixi i impulsi la creació d'empreses amb aquesta visió social. 

4.- Impulsar, crear i formar part d'una xarxa intrauniversitària incentivant la intercooperació 
amb altres universitats, l'administració pública i el sector del tercer sector, l'economia 
social o cooperatives, per visualitzar, posicionar i projectar el propi sector dins l'àmbit 
acadèmic i universitari. 

Professorat:  
1. Gómez Rosillo, Joana. Fundació FIARE 
2. Martín, Oriol,  Facto sccl 
3. Pere Ribas Perarnau, Pere Calidoscoop sccl 
4. Poblet  Farres, Mª Cristina, Departament d’Economia, UB 
5. Polanco, Joseba: Director Confederació Cooperatives de Catalunya 
6. Rodríguez Ávila, Dra. Nuria, Vicedegana de Relacions Externes, Compromís social i 

Estudiants,  Departament de Sociologia, UB  
7. Segarra, Joan,  President de La Confederació del Tercer Sector Social de Catalunya 

mailto:nrodriguez@ub.edu
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Programa:  
 

Dia Mòdul i descripció Hores Professors/es 

8 juliol 
Mòdul 1: Aspectes generals de l'economia social i les cooperatives 

• Principis i valors 
• Figures jurídiques 
• Governança cooperativa 

4h Joana Gómez 

Pere Ribas 

Nuria Rodríguez 

 

9 juliol Mòdul 2: Gestió empresarial: 
• Procés de constitució d'empreses d 'economia social  
• Règim fiscal i comptable d'empreses d'economia social 
• Règim econòmic i financer d'empreses d'economia 

social 
• Règim laboral i jurídic d'empreses d'economia 

 

 

4h 

 

Joana Gómez 

Oriol Martín 

 

 

10 juliol 

Visita a una cooperativa: Confederació de Cooperatives (Sants) 
• Anàlisi de l’espai 
• Estructura organitzativa 
• Durada 
• Estudi d’un cas Grup cooperatiu 
• Xarxa SOM i Xarxa SEARA 

 

4h 

Joseba Polanco 

Cristina Poblet 

Joana Gómez 

Nuria Rodríguez 

 

 

 

11 juliol 

Mòdul 3: Ecosistema de l'emprenedoria social a Catalunya, 
Espanya i Europa: 

• Aliances i xarxes d'intercooperació 
• Mesura de l'impacte social i mediambiental 
• Recursos i instruments financers específics de 

l'economia social 
• Principals reptes de l'emprenedoria social a Catalunya, 

Espanya i Europa 

 

4 h 

 

 

Joana Gómez 

Joan Segarra 

 

12 juliol 

 

Taller:  Cineforum: BATABAT o CINEFORUM 
• Exposició: TERRA COOPERATIVA 
• Tutorització treballs finals i Cloenda 

 

4h 

 

Cristina Poblet 

Joana Gómez 

Nuria Rodríguez 
Lliurament dels exercicis: 19 de juliol (Campus Virtual) 
Entrega de certificats d’assistència el 23 de juliol, despatx vicedeganat 
 

METODOLOGIA 

− Classes magistrals: sessions presencials d'explicació del professor contingut teòric del 

curs. 

− Visites a centres de cooperatives. 

− Realització d’un Cineforum. 

− Conferències: sessions presencials de diversos col·laboradors en la matèria transferint 
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la seva experiència i expertesa, així com l'actitud i motivació. 

− Exposició de casos reals: convidats d'empreses reals del tercer sector, l'economia social 

o les cooperatives amb l'objectiu de fer l'estudi i anàlisis de casos reals, posar en 

context real als alumnes, així com, crear xarxa de relacions efectives dins del propi 

ecosistema, obrint portes i projectant en el mercat laboral als alumnes. 

− Tutories presencials: atenció personalitzada del tutor als estudiants en horari 

preestablert. 

− Tutories no presencials: comunicació entre l'alumne i el professor mitjançant l' intranet 

i el correu electrònic, i incloent tot el contingut material penjat al campus virtual. 

− Recerca: estudis, articles, revistes i altres recursos d'opinió, crítica i investigació. 

DURACIÓ DEL CURS 

Hores treball presencial 25 
Hores treball dirigit: 20 
Hores aprenentatge autònom: 15 

CALENDARI  8 al 12 juliol  2019 

AVALUACIÓ 

El sistema d'avaluació és contínua, eliminant l'opció d'avaluació única amb examen 
final. 
Aquesta avaluació contínua consta de: 

− Assistència a classe d'un mínim del 70% de les sessions de cada mòdul i la 
participació a classe, un 40% de la nota final. 

− Entrega treball final que engloba tot el contingut de l’assignatura, un 60% de la 
nota final. 

JUSTIFICACIÓ 

Realització d'una memòria final realitzada pel tutor junt amb l'equip docent i col·laboradors. 

Aquesta memòria final ha de contenir: 

− Presentació i context de l'assignatura 
− Objectius i línies estratègiques 
− Accions, responsables, calendari i compliment de pressupost 
− Indicadors de gestió de cadascuna de les línies estratègiques i accions per avaluar el 

compliment d'objectius i resultats: 

1.- Donar a conèixer i sensibilitzar: número de conferències i col·laboradors  

2.- Formació: número d'alumnes matriculats en l’assignatura i hores formatives 

3.- Orientació i acompanyament: número de projectes emprenedors i treballs 
realitzats 
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4.- Ecosistema, inter cooperació i xarxament: conferencies,  jornades, concursos i 
premis 

PREU           2 CRÉDITS = 0 Euros  
Informació addicional: Formació subvencionada  
Projecte: TSF014/18/00120 
IP: Dra. Nuria Rodríguez Avila, Vicedegana de la Facultat d’Economia i Empresa. 

Promou     Impulsat per Amb el finançament de 

 

Noticies a la web de la facultat 

Text: 

 

 

Web: https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/detall/-/detall/2-edicio-del-
curs-d-estiu-d-economia-social-i-cooperatives 

 

 
 

 

Adjunto la noticia que surt des de la facultat i campus virtual. Adjunto cartell i programa 
provisional.  

https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/detall/-/detall/2-edicio-del-curs-d-estiu-d-economia-social-i-cooperatives
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/detall/-/detall/2-edicio-del-curs-d-estiu-d-economia-social-i-cooperatives
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LINK 

  

Curs d’Estiu Economia Social i Cooperatives 2º edició (8 al 12 juliol) Curs Gratuït 2 crèdits ECTS. 
– Carreres Professionals - ub.edu 

 

Curs d’Estiu Economia Social i Cooperatives 2º edició  

Curs Gratuït:  2 crèdits ECTS. 

Dates: des de 8 al 12 Juliol, horari: 15:00 a 19:00. Facultat d'Economia i Empresa. Edif. 690. 

Requisits: pre- inscripció (Des de 7 juny fins al 7 juliol).  Breu CV i carta de motivació. 

El Objectiu principal del curs es proporcionar les competències necessàries per impulsar, 
crear, desenvolupar, administrar i dirigir empreses cooperatives i de l’economia social. També 
donar a donar a conèixer models d’organitzacions amb vessant social, formar i aprofundir en 
els coneixements fonamentals del funcionament d’aquest tipus d’empreses. Orientar i 
acompanyar la creació d’equips de treball motivats per una mateixa necessitat social que 
afavoreixi i impulsi la creació d’empreses amb aquesta visió social. Per últim, impulsar, crear i 
formar part d’una xarxa intrauniversitària incentivant la intercooperació amb altres 
universitats, l’administració pública i el sector del tercer sector, l’economia social o 
cooperatives, per visualitzar, posicionar i projectar el propi sector dins l’àmbit acadèmic i 
universitari. 

Més informació: nrodriguez@ub.edu  

• Impulsat: Universitat de Barcelona, Facultat d’Economia i Empresa, Projecte Pla de 
Desenvolupament de Formació en Empreses del Tercer Sector, l’Economia Social o les 
Cooperatives 

• Promou: Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, Afers Social i Famílies 

• Finançat per: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Secretaria de Estado de Empleo. 

https://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/web/ca/curs-destiu-economia-social-i-cooperatives-2o-edicio-8-al-12-juliol-curs-gratuits-2-credits-ects/
https://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/web/ca/curs-destiu-economia-social-i-cooperatives-2o-edicio-8-al-12-juliol-curs-gratuits-2-credits-ects/
https://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/web/ca/curs-destiu-economia-social-i-cooperatives-2o-edicio-8-al-12-juliol-curs-gratuits-2-credits-ects/
https://www.ub.edu/ubforms/ca/tallersculturals/curs-economia-social-i-cooperatives-la-facultat-deconomia-i-empresa-juliol-2019
https://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/web/ca/curs-destiu-economia-social-i-cooperatives-2o-edicio-8-al-12-juliol-curs-gratuits-2-credits-ects/nrodriguez@ub.edu
https://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/web/ca/curs-destiu-economia-social-i-cooperatives-2o-edicio-8-al-12-juliol-curs-gratuits-2-credits-ects/�
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Missatge als estudiants. Programa provisional revisat 

27 de juny de 2019 

Bon dia a tothom 

En dues setmanes comencem el curs de l'economia social i cooperativa, per anar 

avançat us va enviar algunes informacions: 

• L'aula on s'impartirà classes és el 1001 de l'edifici 690 de la facultat d'Economia 

i Empresa. 

• L'horari serà de 15:00 a 19:00. 

• El dia 10 de juliol farem una visita a una cooperatives és perquè us ho 

reserveu. 

• En uns dies activarem el campus virtual per que tingueu accés als materials 

digitals. 

Rebre una salutació i ens veiem en breu. 

*********************** 

Buenos día a todos 

En dos semanas comenzaremos el curso de la economía social y cooperativa, para ir 

avanzado os envió algunas informaciones: 

 

• El aula donde se impartirá clases es el 1001 del edificio 690 de la facultad de 

Economía y Empresa.  

• El horario será de 15:00 a 19:00. 

• El día 10 de julio haremos una visita a unas cooperativas es para que os lo 

reservéis. 

• En unos día activaremos el campus virtual para que tengáis acceso a los 

materiales digitales. 

Recibir un saludo y nos vemos en breve. 

 

Publicitat del curs:  
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Web carreres Professionals i Facultat d’Economia Social i Cooperatives  

Curs d’Estiu Economia Social i Cooperatives 2º edició (8 al 12 juliol) Curs Gratuït 2 crèdits 
ECTS.  

 

• Requisits: pre- inscripció (Des de 7 juny fins al 7 juliol)  

• Breu CV i carta de motivació  

Curs del 8 al 12 de juliol i Horari de classes: 15:00 a 19:00, Facultat d’Economia i Empresa, 
edifici 690  

El Objectiu principal del curs es proporcionar les competències necessàries per impulsar, crear, 
desenvolupar, administrar i dirigir empreses cooperatives i de l’economia social. També donar 
a donar a conèixer models d’organitzacions amb vessant social, formar i aprofundir en els 
coneixements fonamentals del funcionament d’aquest tipus d’empreses. Orientar i 
acompanyar la creació d’equips de treball motivats per una mateixa necessitat social que 
afavoreixi i impulsi la creació d’empreses amb aquesta visió social. Per últim, impulsar, crear i 
formar part d’una xarxa intrauniversitària incentivant la intercooperació amb altres 
universitats, l’administració pública i el sector del tercer sector, l’economia social o 
cooperatives, per visualitzar, posicionar i projectar el propi sector dins l’àmbit acadèmic i 
universitari.  

Més informació: nrodriguez@ub.edu  

• Impulsat: Universitat de Barcelona, Facultat d’Economia i Empresa, Projecte Pla de 
Desenvolupament de Formació en Empreses del Tercer Sector, l’Economia Social o les 
Cooperatives 

• Promou: Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, Afers Social i Famílies  

• Finançat per: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Secretaria de Estado de Empleo.  

https://www.ub.edu/ubforms/ca/tallersculturals/curs-economia-social-i-cooperatives-la-facultat-deconomia-i-empresa-juliol-2019
https://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/web/ca/curs-destiu-economia-social-i-cooperatives-2o-edicio-8-al-12-juliol-curs-gratuits-2-credits-ects/nrodriguez@ub.edu
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Noticia al Campus Virtual 7 junio 

Curs d’Estiu Economia Social i Cooperatives 2º edició  

Curs Gratuït:  2 crèdits ECTS. 

Dates: des de 8 al 12 Juliol, Horari: 15:00 a 19:00, Facultat d'Economia i Empresa. Edif. 690. 

Requisits: pre- inscripció (Des de 7 juny fins al 7 juliol).  Breu CV i carta de motivació. 

 El Objectiu principal del curs es proporcionar les competències necessàries per impulsar, 
crear, desenvolupar, administrar i dirigir empreses cooperatives i de l’economia social. També 
donar a donar a conèixer models d’organitzacions amb vessant social, formar i aprofundir en 
els coneixements fonamentals del funcionament d’aquest tipus d’empreses. Orientar i 
acompanyar la creació d’equips de treball motivats per una mateixa necessitat social que 
afavoreixi i impulsi la creació d’empreses amb aquesta visió social. Per últim, impulsar, crear i 
formar part d’una xarxa intrauniversitària incentivant la intercooperació amb altres 
universitats, l’administració pública i el sector del tercer sector, l’economia social o 
cooperatives, per visualitzar, posicionar i projectar el propi sector dins l’àmbit acadèmic i 
universitari. 

Més informació: nrodriguez@ub.edu  

• Impulsat: Universitat de Barcelona, Facultat d’Economia i Empresa, Projecte Pla de 
Desenvolupament de Formació en Empreses del Tercer Sector, l’Economia Social o les 
Cooperatives 

• Promou: Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, Afers Social i Famílies 

• Finançat per: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Secretaria de Estado de Empleo. 

 

 PosterCursEstiu_Economia Social 2edicio.pdf 

https://www.ub.edu/ubforms/ca/tallersculturals/curs-economia-social-i-cooperatives-la-facultat-deconomia-i-empresa-juliol-2019
https://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/web/ca/curs-destiu-economia-social-i-cooperatives-2o-edicio-8-al-12-juliol-curs-gratuits-2-credits-ects/nrodriguez@ub.edu
https://www.ub.edu/ubforms/ca/tallersculturals/curs-economia-social-i-cooperatives-la-facultat-deconomia-i-empresa-juliol-2019
https://campusvirtual2.ub.edu/pluginfile.php/681576/mod_forum/attachment/1708889/PosterCursEstiu_Economia%20Social%202edicio.pdf
https://campusvirtual2.ub.edu/pluginfile.php/681576/mod_forum/attachment/1708889/PosterCursEstiu_Economia%20Social%202edicio.pdf
https://www.ub.edu/ubforms/ca/tallersculturals/curs-economia-social-i-cooperatives-la-facultat-deconomia-i-empresa-juliol-2019�
https://campusvirtual2.ub.edu/pluginfile.php/681576/mod_forum/attachment/1708889/PosterCursEstiu_Economia Social 2edicio.pdf�
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 Fotos 

 

 

 

 



22 

 

 

Valoració curs d’estiu 

 

VALORACIÓ CURS D’ESTIU 

https://www.ub.edu/ubforms/ca/tallersculturals/valoraciocursestiueconomia-social-
facultat-deconomia-i-empresa 

 

Aquesta pàgina presenta un anàlisi dels resultats. Utilitza Afegeix els camps a 
analitzar per afegir o treure camps de l'anàlisi 

La Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona emmagatzema i tracta la 
informació facilitada només per a la finalitat prevista. Aquesta informació no es transfereix a 
tercers i s'elimina quan l'activitat o actuació prevista ha finalitzat. 
En emplenar aquest formulari dono el meu consentiment a la Facultat d'Economia i 
Empresa de la Universitat de Barcelona perquè emmagatzemi i tracti les dades d'acord amb 
la finalitat prevista. I en el cas que es generin imatges o vídeos accepto que la Facultat en 
pugui fer ús. 
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Curs d'estiu  
2019 29 
Gènere 
Home 16 
Done 13 
Edat 
menor de 25 anys 18 
entre 25 i 29 anys 8 
entre 30 i 44 anys 3 
Estudis 
estudis mitjans (batxillerat, FP o equivalent) 7 
estudis superiors (universitaris o equivalent) 22 
Grau o màster que estudiu 
En blanc 1 
L'usuari ha introduït un valor 29 

https://www.ub.edu/ubforms/ca/tallersculturals/valoraciocursestiueconomia-social-facultat-deconomia-i-empresa
https://www.ub.edu/ubforms/ca/tallersculturals/valoraciocursestiueconomia-social-facultat-deconomia-i-empresa
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Longitud mitjana en paraules (excepte blancs) 3.62 
Situació Laboral 
en situació d'atur 8 
Ocupat per compte aliè 7 
Altres 9 
Com us heu assabentat d'aquesta activitat 
web Facultat d'Economia i Empresa 17 
Fulletons o cartells informatius 1 
Altres 10 
a) Organització 
 1 2 3 4 
En tot moment heu tingut informació necessària per fer l'activitat 0 1 9 19 
S'ha completart amb les dates, horaris, etc. 1 0 0 28 
Heu tingut accés a tot el material necessari 0 0 1 28 
La durada ha estat adequada 0 8 14 7 
Els horaris han estat adequats 1 8 9 11 
b ) metodologia 
 1 2 3 4 
La metodologia utilizada ha estat coherent amb els objectius 1 3 16 9 
La metodologia ha permés obtenir millores resultats 1 4 16 8 
c) Continguts 
 1 2 3 4 
Els continguts han estat adequats als objectiuc perseguits 0 0 17 12 
Els continguts han estat útils i adaptables a les meves necessitats 0 4 17 8 
Els continguts han estat actualitzats 0 2 5 22 
Podré aplicar els coneixements adquirits 2 6 11 10 
d) Instal.lacions i mitjans tècnics  
 1 2 3 4 
Els espais utilitzats han estat adequats per a desenvolupar l'activitat (aula, despatx, 
sala, etc.) 0 1 4 24 

Els mitjans tècnics han estat els adequats (ordinadors, projectors, servei de 
traducció..etc. 3 2 6 18 

e) Mòdul I Aspectes generals de l'economia social i les cooperatives 
 1 2 3 4 
Ha mostrat coneixements i experiència en el tema 0 0 8 20 
Ha mostrat competències comunicatives que han facilitat la interacció 3 1 13 12 
Ha aconseguit resoldre els problemes i dubtes adequadament 0 2 11 15 
e) Mòdul II Gestió empresarial 
 1 2 3 4 
Ha mostrat coneixements i experiència en el tema 0 1 3 25 
Ha mostrat competències comunicatives que han facilitat la interacció 0 1 12 16 
Ha aconseguit resoldre els problemes i dubtes adequadament 0 1 7 21 
e) Visita cooperativa 
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 1 2 3 4 
Ha mostrat coneixements i experiència en el tema 0 0 6 23 
Ha mostrat competències comunicatives que han facilitat la interacció 2 1 10 16 
Ha aconseguit resoldre els problemes i dubtes adequadament 1 0 9 19 
e) Mòdul II Ecosistema de l'emprenedoria 
 1 2 3 4 
Ha mostrat coneixements i experiència en el tema 1 1 7 20 
Ha mostrat competències comunicatives que han facilitat la interacció 2 1 9 17 
Ha aconseguit resoldre els problemes i dubtes adequadament 1 2 11 15 
e) Cineforum FOODCOOP 
 1 2 3 4 
Ha mostrat coneixements i experiència en el tema 0 1 10 18 
Ha mostrat competències comunicatives que han facilitat la interacció 0 2 10 17 
Ha aconseguit resoldre els problemes i dubtes adequadament 0 1 7 20 
f) Valoració Global 
 1 2 3 4 
La meva participació en l'activitat ha complert plenament amb les meves 
expectatives 0 4 18 7 

Grau de sartifacció general 0 4 13 12 
Qué és el que més valores d'aquesta activitat? 
En blanc 5 
L'usuari ha introduït un valor 25 
Longitud mitjana en paraules (excepte blancs) 12.44 
Quins aspectes milloraries? 
En blanc 8 
L'usuari ha introduït un valor 22 
Longitud mitjana en paraules (excepte blancs) 15.27 
Altres suggeriments/comentaris 
En blanc 23 
L'usuari ha introduït un valor 7 
Longitud mitjana en paraules (excepte blancs) 14.14 
Rebre informació 
Vull rebre informació de les activitats organitzades al voltant de l’ economia social a la 
Facultat d’Economia i Empresa 21 
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Acció 3 Cineforum: Batabat i Foodcoop 
 

Descripció de l’acció: Cineforum  es una sessió realitzada en el marc al voltant del 9 Forum 

Social i Emprenedor per tal d’aproximar als estudiants el tercer sector, l’economia social o el 

cooperativisme. Es tracta de aproximar les diferents tipus de cooperatives. Data:  15 d’octubre 

de 2019.  Lloc: Facultat d’Economia i Empresa. Aula 1001, Hores: 15:00 a 18:00. Destinataris: 

Estudiants de 3 i 4 dels diferents graus de la facultat de Economia i Empresa de la Universitat 

de Barcelona. Observacions:  Pre-inscripcions: 17  

 
Informe CINEFÒRUM  

Batabat: FENT AQUEST MÓN POSSIBLE I FOODCOOP 
15 OCTUBRE 2019, aula 1001 (edif 690), horari 15:00 a 17:00 

 
Professores: Joana Gómez i Nuria Rodríguez 
Preinscripció: 17 persones i assistents: 6 
 
Informe 
 
L’objectiu d’aquest documental “Fent aquest mon possible” es donar a conèixer la diversitat 
de l’Economia Social i el Cooperativisme a Catalunya, donant veu als seus protagonistes. 
Aquest documental hi  parlen en primera persona diferents cooperatives, cadascuna d’elles 
representatives segons l’activitat que es cooperativista.  
 
Cooperatives de treball: es el cooperativisme el treball, la figura del soci-treballador. 
Apareixen cooperatives com Txarango , Escola Patufet, John Fil, Femmefleur, Biciclot, Alecop, 
etc.  Escola Patufet ens explica un dels models que més justifica l’existència d’una cooperativa, 
i és el tancament de l’escola originaria, i per tant la necessitat dels professors de passar a ser 
empresaris, a autogestionar-se i crear una cooperativa per mantenir el seu lloc de treball. 
 
Cooperatives de consumidors: es  tracta de  formar en cooperatives de gran bens i serveis. 
Se’ns mostra cooperatives on es les persones sòcies s’organitzen de forma col·lectiva i 
autogestionada per autoabastir-se de productes bàsics per a les famílies, especialment 
d’alimentació i procurant l’accés a l’educació i a la cultura. En el documental apareixen 
cooperatives com a Abacus o cooperatives de serveis, com Som Mobilitat, Som Energia, etc. 
 
Cooperatives agràries: són empreses gestionades pels mateixos agricultors i ramaders, que 
són socis, i aglutinen bona part de la producció agroalimentària de Catalunya. Com exemple 
d’aquest tipus de cooperativa  pionera “Cooperativa Agrícola de Valls”. 
 
Destaca la lluita sindical de l’Editorial Bruguera amb el recolzament de la cooperativa 
d’advocats “Col·lectiu Ronda”, i com fruit d’aquesta lluita amb part dels diners es crea Coo57, 
cooperativa de serveis financers. 
 
Un altre dels punts, es destacar la importància de la gestió democràtica i participativa, 
mostrant la dinàmica d’una de les assemblees de Suara Cooperativa SCCL. 
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O el cas dels Ateneus Cooperatius, que s’estenen per tot Catalunya. Una iniciativa de la 
Direcció General d’Economia Social, Cooperatives i Treball Autònom, per dinamitzar l’activitat 
del sector en el territori. 
 
Valoració general del assistents molt positiva, finalment només es passa el documental de 
Batabat. 
 
Documentació:  

• Llista de pre-inscripció 
• Fotos  
• Poster de presentació 
• Informe de realització 

Nota de publicitat  

El dijous 15 d'octubre, de 15 h a 17 h, farem un Cineforum sobre Economia Social, a l’aula 
1001del central de l’edifici 690. Visualitzarem dos documental sobre el món cooperatiu, 
FoodCoop i BataBat, te com objectiu aproximació al món del sistemes cooperatiu i al tercer 
sector. 

Fes la teva inscripció aquí 

Aquest activitat està subvencionat per Economia Social AraCoop, Projecte : Pla de consolidació 
de la formació en empreses del tercer sector, l'economia social o les cooperative. Refª  
TSF014/18/00120, (ARACOOP II).  

#economiasocial,  #cooperativa,  @Araccop,  #feeub,  

   

 

 15 octubre  15:00 a 17:00 h Aula 1001, Edifici 690, Facultat d’Economia i 
Empresa Avda. Diagonal 690,  BCN  

https://www.ub.edu/ubforms/ca/tallersculturals/programacio-octubre-mes-de-leconomia-social
http://aracoop.coop/
https://twitter.com/hashtag/economiasocial?src=hash
https://twitter.com/hashtag/cooperativa?src=hash
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Acció 4 conferencia: la Dona en el món cooperatiu 
 
Descripció de l’acció: Exposició sobre el cooperativisme, com a espai econòmic 

d’empoderament de les dones. El paper de la dona en el sector de l’Economia Social, el Tercer 

Sector Social i el Cooperativisme. Es tractarà sobre el Present i reptes del futur.  Data:  16 

d’octubre de 2019.  Lloc: Facultat d’Economia i Empresa. Sala de Graus, Hores: 17:00 a 19:00. 

Destinataris: Estudiants de 3 i 4 dels diferents graus de la facultat de Economia i Empresa de la 

Universitat de Barcelona. Observacions:  Pre-inscripcions: 19. Presentació de dos trajectories 

vitales de dones al món cooperatiu com son Guernica Facundo Labcoop i Carmen Giménez 

l’Apostrof SccL 

 
 
 
 

Informe CONFERENCIA: 
LES DONES AL MÓN COOPERATIU 

16 OCTUBRE 2019, Sala de Graus (edif 690), horari 16:00 a 18:00 
 
Títol: Conferència: Les dones al món cooperatiu 
Dia: 16 d’octubre de 2019 
Durada: 2 hores, 
Lloc: Sala de Graus, Facultat d’Economia i Empresa 
Destinatari: Estudiants de la Facultat 
Justificació: Valoració de la experiència de  
Moderador: Prof. Nuria Rodríguez Ávila 
Seguiment:  Joana Gómez 
 
Informe:  
Exposició sobre el cooperativisme, com a espai econòmic d’empoderament de les dones. El 
paper de la dona en el sector de l’Economia Social, el Tercer Sector Social i el Cooperativisme. 
Es tractarà sobre el Present i reptes del futur. 
 
 En la conferència van comptar amb la presencia de Guernica Facundo Vericat, sòcia de la 
cooperativa LabCoop. La cooperativa LabCoop és un espai que acull i impulsa iniciatives 
d’emprenedoria social cooperativa i d'innovació social. Actualment, és sòcia de Coop57, 
Somenergia i de SomConnexió, de la qual forma part del Consell Rector. Té experiència de un 19 
anys d'experiència en la promoció de la iniciativa emprenedora i és especialista en gènere i 
emprenedoria. És autora de "El libro rojo de las mujeres emprendedoras". 
 
Per altre banda, Carme Giménez Capdevila, sòcia de l'Apòstrof, SCCL, cooperativa la activitat 
principal és dedicada a la comunicació. Actualment, és membre del Consell Rector de la 
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, en el qual és responsable de l'eix de 
feminisme de l'organització. També és Sòcia d'Ecos, grup cooperatiu; de Som Energia i de Som 
Connexió. Més de 20 anys treballant dins del cooperativisme. 

https://es.linkedin.com/in/guernica-facundo-vericat-70628119
http://www.labcoop.coop/


28 

 

En aquesta sessió es dona a conèixer els principals eixos de la sectorial que treballen sobre 
feminisme de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya. Aquest és un espai 
d’intercooperació entre les cooperatives federades, on es treballa conjuntament en diferents 
àmbits i objectius: 
 
I. A nivell intern: 
• Pla d’Igualtat de gènere: elaboració de una diagnosi per posteriorment portar a terme la 

seva edició i aplicació. 
• Formació: realitzar sessions de formació. 

 
II.  A nivell intracooperatiu: 

• Pla d’igualtat de gènere: donar a conèixer els plans d’igualtat que en altres cooperatives 
s’estan portant a terme; així com, ampliar la xarxa de cooperatives per a engrandir al 
comissió feminista. 

• Formació: comunicació i visualització de l’Economia feminista. 
• Publicació de materials, en concret l’edició de una guia sobre plans d’igualtat. 
• Obertura d’espais de debat, organització de 2 monogràfics. 
• Vetllar per difondre feminisme des de les publicacions de la Federació: edició d’un 

article a Punt coop, la revista anual, sota el títol “ Existeix paritat de gènere a les 
cooperatves?” 

• Col·laborar amb altres organitzacions  
 
També en aquesta sessió es revisa cadascú dels principis del cooperativisme, però des de una 
vessant feminista, com cadascú d’aquests principis permeten una major sensibilització respecte 
al paper de la dona i el feminisme en el món empresarial: 

1. Adhesió voluntària i oberta 
2. Gestió democràtica  
3. Participació econòmica dels socis 
4. Autonomia i independència 
5. Educació, formació i informació 
6. Cooperació entre cooperatives, intercooperació 
7. Interès per la comunitat 

 
La principal  conclusió és que dins el cooperativisme i l’economia social, es forma part del  
col·lectiu econòmic i social de la resta d’empreses i de la societat, i per tant, hi ha els mateixos 
reptes a solucionar. Però la diferencia en positiu, és que dins aquest sector es porta a terme un 
exercici constant i permanent de recursos i eines per l’autoanàlisi i autocrítica amb la voluntat 
d’anar millorant en el empoderament de la dona dins el món cooperatiu. Per altre banda, és 
més fàcil la conciliació familiar, tenint en compte la possibilitat d’autogestió. 
 
Valoració: la reduïda assistència es deu a la setmana de vagues a tota Barcelona. 
 
Documentació: 

• Pòster acta. 
• Foto ponent 
• Llista de preinscripció 
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Acció 5. Teatre Social l’Assemblea 
 
Descripció de l’acció: L’Assemblea no només és una obra de teatre; també és una eina potent 
per difondre el model cooperatiu i una manera diferent i eficaç de treballar el 
desenvolupament organitzacional.  Data:  18 d’octubre de 2019, traslladat al 8 nov per 
assegura l’assistència dels estudiants degut a la vaga general.  Lloc: Facultat d’Economia i 
Empresa. Aula Magna 696, Hores: 14:00 a 17:00. Destinataris: Estudiants dels graus de la 
facultat de Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona, així com estudiants del 
programa d’Economia Social de la Universitat de l’Experiència. Observacions:  Preinscripcions: 
76 i Assistència: 130. L’obra va posar sobre la taula la pressa de decisions dintre del mon de la 
cooperativa i pot ser traslladat altres tipus de empreses. Es una obra molt didàctica i crea un 
clima de reflexió sobre els valors que tenen i aporten les cooperatives i una altre manera de fer 
les coses. Davant la proposta de compra de la cooperativa de gestió de residus del port de 
Barcelona per part d’una multinacional xinesa, la Lourdes, el Pitu i la Maria, socis fundadors, 
convoquen una assemblea extraordinària on es decidirà el futur del seu projecte. A través dels 
personatges i de la història de la creació de la cooperativa des dels seus inicis, entendrem que 
el que per a uns és una bona oportunitat, per a d’altres és una amenaça i fins i tot una traïció 
als seus principis. 

Títol: Teatre Social l’Assemblea 
Dia: 18 d’octubre de 2019, realitzada finalment el 8 de novembre per causa de la vaga  
Durada: 2 hores, 14:30 a 16:30  
Lloc:  Aula Magna edifici 696, Facultat d’Economia i Empresa 
Destinatari: Estudiants de la Facultat 
Justificació: planificada en el projecte inicial 
Moderador: Prof. Nuria Rodríguez Ávila 
Debat: Prof. Pilar Saldaña Gonzalvo 
Seguiment:  Joana Gómez. 
Companyia el Timbal 
 
Preinscripcions: 76 i Assistència: 130 

Documentació: Cartell publicitari , i llista de signatura, fotos  

Observacions  

Dins de les activitats del mes d’octubre al voltant  del VIII Fòrum Social i Emprenedor es va 

planificar la realització de l’obra de Teatre l’assemblea el dia 18 d’octubre de 2019 (vaga 

general) es va traslladar al dia 8 novembre per tal de facilitar l’organització i assistència 

L’obra va posar sobre la taula la pressa de decisions dintre del mon de la cooperativa i pot ser 

traslladat altres tipus de empreses. Es una obra molt didàctica i crea un clima de reflexió sobre 

els valors que tenen i aporten les cooperatives i una altre manera de fer les coses. Davant la 

proposta de compra de la cooperativa de gestió de residus del port de Barcelona per part 
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d’una multinacional xinesa, la Lourdes, el Pitu i la Maria, socis fundadors, convoquen una 

assemblea extraordinària on es decidirà el futur del seu projecte. A través dels personatges i 

de la història de la creació de la cooperativa des dels seus inicis, entendrem que el que per a 

uns és una bona oportunitat, per a d’altres és una amenaça i fins i tot una traïció als seus 

principis. 

L’Assemblea no només és una obra de teatre; també és una eina potent per difondre el model 

cooperatiu i una manera diferent i eficaç de treballar el desenvolupament organitzacional. 

 

Cartell publicitari 
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Fotos 
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QÜESTIONARI DE VALORACIÓ 

https://www.ub.edu/ubforms/ca/tallersculturals/valoracioeconomia-socialteatre-lassemblea-
la-facultat-deconomia-i-empresa 

 

 

Valoració obra de teatre 
Aquesta pàgina presenta un anàlisi dels resultats. Utilitza Afegeix els camps a analitzar per 
afegir o treure camps de l'anàlisi 
La Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona emmagatzema i tracta la 
informació facilitada només per a la finalitat prevista. Aquesta informació no es transfereix a 
tercers i s'elimina quan l'activitat o actuació prevista ha finalitzat. 
En emplenar aquest formulari dono el meu consentiment a la Facultat d'Economia i 
Empresa de la Universitat de Barcelona perquè emmagatzemi i tracti les dades d'acord amb 
la finalitat prevista. I en el cas que es generin imatges o vídeos accepto que la Facultat en 
pugui fer ús. 
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Gènere 
Home 38 
Done 39 
Edat 
menor de 25 anys 62 
entre 25 i 29 anys 3 
entre 45 i 65 anys 5 
superior 65 anys 7 
Estudis 
estudis bàsics (ESO o equivalent) 3 
estudis mitjans (batxillerat, FP o equivalent) 45 
estudis superiors (universitaris o equivalent) 30 
Grau que estudies 
ADE 62 
Economia 1 
Universitat de l'Experiència 11 

https://www.ub.edu/ubforms/ca/tallersculturals/valoracioeconomia-socialteatre-lassemblea-la-facultat-deconomia-i-empresa
https://www.ub.edu/ubforms/ca/tallersculturals/valoracioeconomia-socialteatre-lassemblea-la-facultat-deconomia-i-empresa
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Altres 2 
Situació Laboral 
en situació d'atur 9 
Ocupat per compte aliè 6 
Ocupat per compte propi 6 
Jubilat/da 9 
Altres 19 
Com us heu assabentat d'aquesta activitat 
Prof. Pilar Saldaña 66 
Universitat de l'Experiència 12 
a) Organització 
 1 2 3 4 
En tot moment heu tingut informació necessària per fer l'activitat 1 5 29 41 
S'ha completart amb les dates, horaris, etc. 1 2 24 50 
Heu tingut accés a tot el material necessari 0 8 20 49 
La durada ha estat adequada 0 4 31 41 
Els horaris han estat adequats 3 7 19 48 
b) Valoració global de l'obra de teatre 
 1 2 3 4 
L'activitat ha complert plenament amb les meves expectatives 0 5 34 37 
Grau de satifacció general 0 7 32 36 
Rebre informació 
Vull rebre informació de les activitats organitzades al voltant de l’ economia social a la 
Facultat d’Economia i Empresa 25 
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Acció 6. Taller d’innovació social  
 
Descripció de l’acció: Es tracta d’un taller amb l’objetiu de que el participants coneguin quines 
son les diferents tendències en innovació social, tinguin eines per definir adequadament un 
projecte innovador socialment, i per últim, Reflexionin sobre com aplicar la innovació a les 
seves organitzacions i coneguin casos reals d’innovació social a nivell local i internacional.  
Data:  21 d’octubre de 2019. Lloc: Facultat d’Economia i Empresa. Aula 1002 edifici 690, Hores: 
12:00 a 15:00. Destinataris: Estudiants dels graus de la facultat de Economia i Empresa de la 
Universitat de Barcelona, així com estudiants del programa d’Economia Social de la Universitat 
de l’Experiència.  Observacions: El taller consta de tres apartats claus primer explicació teòrica 
sobre que és la innovació social. Segons posar exemples d’innovació en l’àmbit social, i últim 
crear dinàmica grupal i participativa 

 
 

Informe Taller Innovació Social 
21  OCTUBRE 2019, aula 1002 (edif 690), horari 12:00 a 15:00 

 
 
Títol: Taller Innovació Social 
Dia: 21 d’octubre de 2019 
Unitats:  
Durada: 3 hores 
Lloc: Aula 1002, Facultat d’Economia i Empresa 
Destinatari: Estudiants de la Facultat 
Pre:-Inscripcions. 
Professor: Jordi Gusi, Cooperativa Tamdem Social, Joana Gómez, Nuria Rodríguez  Avila 
 
Jordi Gusi Puig és llicenciat en Economia i màster en funció gerencial d’Entitats sense ànim de 
lucre per ESADE i màster en economia social per la UB. Fa més de 30 anys que està vinculat al 
món del lleure amb càrrecs de monitor, director d’esplai, coordinador de lleure en estades 
esportives, coordinador d’activitats extraescolars, assessor, formador, entre d’altres. 
Actualment és representant dels pares d’un moviment escolta. Ha treballat més de 6 anys com 
a Director General de l’entitat ACIDH dedicada a la integració de persones amb discapacitat 
psíquica lleu, amb un creixement de 10 a 100 treballadors i arribant als 250 usuaris atesos. 
Durant aquells 6 anys va portar la direcció del centre especial de treball (bugaderia i 
restauració). Després va estar 2 anys treballant a Metges Sense Fronteres a Sudan i Libèria com 
a encarregat de recursos humans i administració financera. 
 
Al tornar decideix fer-se consultor social, activitat que porta desenvolupant per compta pròpia 
fins a l’actualitat. En aquesta etapa porta a termes assessoraments i consultories especialment 
per empreses socials posant especial èmfasi en dissenys de plans estratègics, start up projects 
(implantació de nous projectes), plans de relacions institucionals, anàlisi stakeholders i aliances 
entre entitats i actors privats. També realitza treballs per administracions públiques i obres 
socials de caixes d’estalvi en aquest camp.  El gener de 2011, esdevé soci fundador de Tandem 
Social. 
 
 
Objectius del taller: 
Que els participants: 
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• Coneguin quines son les diferents tendències en innovació social 
• Tinguin eines per definir adequadament un projecte innovador socialment 
• Reflexionin sobre com aplicar la innovació a les seves organitzacions 
• Coneguin casos reals d’innovació social a nivell local i internacional 
 
Continguts del taller: 
 
1.- Explicació teòrica sobre que és la innovació social: 
• Què és la innovació social? La diferencia entre emprendre i innovar 
• Jo i la meva innovació o innovar per transformar 
• Es la participació ciutadana una manera d’innovar? 
• Com aplico la innovació en la meva organització social 
• Dinàmica “desenvolupem la innovació social” : Com apliquem la innovació 
social en la nostra idea de projecte: actors, persones, ecosistema, aliances, 
efecte multiplicador, avaluació. 
 
2.-  Exemples d’innovació en l’àmbit social: 
• Espais de co-creació i co-desenvolupament d’eines per desenvolupar la 
innovació de cada participant 
• Anàlisis de casos d’èxit 
3.- Dinàmica grupal i participativa 
• Dinàmica “desenvolupem la innovació social” 
• Resolució de dubtes 
• Conclusions 
*Apunts meus sobre cadascú dels punts: 
 
 
1.- Què entenem per innovació social , qüestions i reflexions al voltant de la innovació. 
La innovació social no sempre és economia social , no és patrimoni de ningú. 
Però hi ha punts en comú, que fa que l’economia social tingui un paper dins d’aquest concepte  
tenint en compte que també es pretén solucionar reptes socials. 
La emprenedoria social és la creació de projectes amb un impacte a la comunitat, fent activitat 
empresarial. 
La innovació social és una nova manera de fer les coses, fer diferent lo que ja existeix, nous 
instruments i eines, noves maneres d’organitzar-se. 
La invenció és una idea feta realitat, però quan les portes a terme amb èxit és una Innovació  
(Joseph Alois Schumpeter) 
La innovació social és el procés que transforma una idea en valor per a “l’usuari”, té com a 
resultat benefici sostenible per a “la societat”, generant un fluxe constant d’innovacions 
significatives que amb el temps constitueixen la base d’un “referent Sòlid” (Curtis Carlson-Peter 
Skarzynski). 
Hi ha dos corrents: 
- Idea que dona una solució diferent. Fer un invent, però no es planteja canviar el sistema. 
- Canvi de model, dels sistema, transformació. Ha de canviar les estructures, la relació de poder.  
Exemples de innovació: 
 

- Processos 
- Productes /Serveis 
- Distribució 
- Organització 
- Model de neogic 
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Altres punt que es treballen durant la sessió a nivell teòric: 

• Què ha de tenir una organització per innovar. 
• Com es desenvolupa la innovació dins d’una organització. 
• Com gestionar la innovació 
• Lideratge innovador 
• Com tenir equips innovadors 

 
2.- Exemples d’innovació en l’àmbit social: en aquest punt es parla de projectes concrets, de 
empreses i projectes concrets:  Arqueovitis, Specialisterne, Moltacte, La Tavella, L’Auró, Roba 
Amiga, etc…. 
 
3.- Dinàmica en grup: Per acabar es porta a terme un taller pràctic entre els assistents plantejar 
un problema de la societat i proposar solucions, elaborades de manera conjunta. 
Conclusions: Consisteix de passar de la  protesta a la proposta. De tal  
Ens hem d’atrevir 
Efecte multiplicador per generar aquest canvi de paradigma 
No tenir por a equivocar-se 
“Proba –Error” 

 

Documentació: 

• Programa 

• Presentació del Prof. Jordi Gusi Tandem  

• Pòster publicitari. 

 
 
Taller d’innovació social, tractant d’apropar estudiants de grau (Assignatura de Soc. de 
Processos Globals)  i estudiants de La universitat de la Experiència (Taller sobre tècniques de 
debat i recerca), també hi ha la possibilitat de fer-lo amb una empresa sobre taller d’idees. 

Fes la teva inscripció aquí 

Aquest activitat està subvencionat per Economia Social AraCoop, Projecte : Pla de consolidació 
de la formació en empreses del tercer sector, l'economia social o les cooperative. Refª  
TSF014/18/00120, (ARACOOP II).  

 21 octubre  12:00 a 15:00 h Aula 1002, Edifici 690, Facultat d’Economia i 
Empresa Avda. Diagonal 690, BCN  

 

https://www.ub.edu/ubforms/ca/tallersculturals/programacio-octubre-mes-de-leconomia-social
http://aracoop.coop/


39 

 

 

Acció 7. Fòrum Social i Emprenedor: per un economia sostenible 
 

Descripció de l’acció: Aquesta activitat estava prevista el projecte.  Esta activitat suposa la 

visibilitat de les entitats que col·laboren i que realitzen activitat al voltant del món de la 

Economia Social i tercer sector en la facultat. Data:  24 octubre de 2019.  

Lloc: Aula Magna 690, i passadis  Facultat d’Economia i Empresa.  Horari 9:00 a 15:00  

Destinataris: :  17 entitats i estudiants de tots els graus i màsters, i estudiants de l’Universitat 

de l’Experiència. Així com professorat i investigadors.  

 

Observacions:  La vicerectora d’Igualtat i Acció Social Dra. Maite Vilalta va destacar la 

necessitat de replantejar el sector Públic davant les situacions de crisis, també des del 

plantejament del Aprenentatge Servei ApS. El futur passa per incorporar els objectius 

desenvolupament sostenible amb els 17 objectius i fer-los nostres, per incorporar-los 

aprenentatge i la acadèmia. Seguidament va ser la conferencia del prof. Miquel Martínez 

Martin sobre el ApS en les pràctiques externes i col·laboració amb les entitats del tercer sector. 

El fòrum es una oportunitat de visibilitat les entitats e a amb la incorporació de diversos 

projectes emprenedors. Amb la intenció de potenciar aquest esdeveniment es per veure els 

nous posicionament dels estands i dedicació d’un espai al coworking de la Facultat. En aquesta 

edició han participat AFEV Catalunya, Asociación Mujeres Migrantes en Cataluña, Càritas 

Diocesana De Barcelona, Creu Roja Barcelona, Federació de Cooperatives de Treball de 

Catalunya, FETS - Finançament Ètic i Solidari, Fundació Aroa, Nexes Interculturals de Joves per 

Europa, Oikocredit, Opcions, The07gift, Asociación Experientia, Footai,  Sustainability, 

Observatori de l'Estudiant, SAE - Servei d’Atenció a l’Estudiant – Orientació, Barcelona Institut 

d’Emprenedoria,Fundació Món-3,  Fundació Solidaritat UB. 
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Fotos 

 

 

 

 

Video: http://www.ub.edu/ubtv/video/inauguracio-del-ix-forum-social-i-
emprenedor 

http://www.ub.edu/ubtv/video/inauguracio-del-ix-forum-social-i-emprenedor
http://www.ub.edu/ubtv/video/inauguracio-del-ix-forum-social-i-emprenedor
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Noticies a la web de la Facultat 

 
Octubre: mes de l’Economia Social (manteles) 
 
A llarg de mes d’octubre farem diferents activitats sobre el món de la economia social.  
Si tens interès sobre la economia social i sostenible vine alguna de les activitat previstes per 
aquest més d’octubre. 
Fes la teva inscripció aquí de l’activitat que més d’agradí, t’esperem. 
Aquest activitat està subvencionat per Economia Social AraCoop, Projecte : Pla de consolidació 
de la formació en empreses del tercer sector, l'economia social o les cooperative. Refª  
TSF014/18/00120, (ARACOOP II).  
#economiasocial,  #cooperativa,  @Araccop,  #feeub,  
 
Data 24 d’octubre de 2019 

 

 

https://www.ub.edu/ubforms/ca/tallersculturals/programacio-octubre-mes-de-leconomia-social
http://aracoop.coop/
https://twitter.com/hashtag/economiasocial?src=hash
https://twitter.com/hashtag/cooperativa?src=hash
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Programa final 
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Catàleg del Fòrum 

  

 

Mantels publicitaris 
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Video i gravació conferencia 

 

Ll  
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VALORACIÓ DELS EXPOSITORS UBFORMS 

Inici » IX Forum Social i Emprenedor: valoració 

IX Forum Social i Emprenedor: valoració 
Aquesta pàgina presenta un anàlisi dels resultats. Utilitza Afegeix els camps a analitzar per 
afegir o treure camps de l'anàlisi 
La Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona emmagatzema i tracta la 
informació facilitada només per a la finalitat prevista. Aquesta informació no es transfereix a 
tercers i s'elimina quan l'activitat o actuació 
En emplenar aquest formulari dono el meu consentiment a la Facultat d'Economia i 
Empresa de la Universitat de Barcelona perquè emmagatzemi i tracti les dades d'acord amb 
la finalitat prevista. I en el cas que es generin imatges o vídeos accepto que la Facultat en 
pugui fer ús. 

15 

Valora de l'1 (molt negativament) al 10 (molt positivament) els següents aspectes: 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
A.- El nombre de visites a l’estand per part d’alumnes 
ha estat el previst 0 1 1 1 1 1 5 4 1 1 

B.- Interès demostrat per part dels visitants a 
l’estand 0 1 0 0 0 2 4 5 4 0 

C.- Els visitants coneixien que es celebrava el Fòrum 1 1 1 1 4 1 2 2 2 1 
D.-Els visitants coneixien l’empresa o institució 4 2 3 4 1 0 1 0 0 1 
Valora de l'1 (molt negativament) al 10 (molt positivament) els següents aspectes: 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
A.- En general, heu vist cobertes les expectatives 
esperades? 0 0 1 0 2 1 4 6 1 1 

B.- Quina és la vostra valoració general de 
l’organització? 0 0 0 1 0 0 0 2 7 6 

C.- En quin grau estaríeu disposats a tornar a 
participar en properes edicions del Fòrum? 0 1 0 0 0 0 0 1 5 9 

D.- Valoració general de l’edició d'aquest any del 
Fòrum Social i Emprenedor 1 0 0 0 0 0 1 6 5 3 

Principio del formulario 
Mostra Afegeix els camps a analitzar  
Final del formulario 
 
 

https://www.ub.edu/ubforms/ca
https://www.ub.edu/ubforms/ca/carreresfee/ix-forum-social-i-emprenedor-valoracio
https://www.ub.edu/ubforms/ca/node/1159/webform-results/analysis
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NOTICIES 

Noticia es farà el 24 d'octubre, en juliol s'adjuntarem el programa provisional i un qüestionari 
de inscripció dels entitat i estudi de necessitats. El passat 20 de juny van treballar amb l'equip 
de col.laboradors per fer les diferents activitat al voltant del fòrum que es faran no el mateix 
dia sinó dies anteriors i posteriors. 

Qüestionari d'inscripció d'entitats. 

https://www.ub.edu/ubforms/ca/carreresfee/ix-forum-social-i-emprenedor-una-economia-
social-i-sostenible 

Espai de trobada entre estudiants i entitats 

• Se celebra des de fa més de 10 anys! Es tracta d’un espai de trobada entre alumnes 
de la Facultat i les entitats del tercer sector, cooperatives i emprenedors , amb 
l’objectiu de promoure el coneixement entre uns i altres i impulsar la detecció de 
necessitats de la Economia Social al Campus. 

• Des de la Facultat d’Economia i Empresa i la oficina de Carreres Professionals us 
animem a participar amb totes les organitzacions a gaudir d’aquest . 

• La Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona, amb més de 8000 
estudiants, és una de les Facultats més grans d’Europa. Amb estudis de grau d’ADE, 
Economia, Sociologia, Estadística i Empresa Internacional, a més de diversitat de 
Màsters professionalitzadors, ofereix, a través del Servei de Carreres Professionals, 
l’oportunitat de detectar talent per incorporar a les vostres entitat a participar em 
El fòrum per futures col.laboracions em les activitats. 

• COL.LABORACIÓ AMB PRÀCTIQUES I TFG APS 
• NETWORKING 
• ENTREVISTES 
• ACTIVITATS: programa 
• INSCRIPCIÓ AL FORUM SOCIAL (Qüestionari inscripcions) 

El dijous 24 d'octubre, de 10 h a 15 h, tindrà lloc el IX Fòrum Social i Emprenedor al passadís 
central de l’edifici 690. Es tracta d’un esdeveniment molt important per a la Facultat, que 
aplega entitats d’economia social i projectes emprenedors amb l’objectiu de mostrar als 
estudiants uns sectors que, a més de contribuir socialment, són vies potencials d’inserció 
laboral. 
Aquest fòrum està subvencionat per Economia Social , Sae, SOC, Generalitat de Catalunya i 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 
L’oficina de Carreres Professionals és l’organitzadora de l’activitat. 
#economiasocial,  #cooperativa,  @Araccop,  #feeub,  
Fes la teva inscripció aquí 
Aquest activitat està subvencionat per Economia Social , Projecte : Pla de consolidació de la 
formació en empreses del tercer sector, l'economia social o les cooperative. Refª  
TSF014/18/00120, (ARACOOP II).  

 24 octubre  10:00 a 15:00 h Aula Magna, Edifici 690, Facultat d’Economia i 

https://www.ub.edu/ubforms/ca/carreresfee/ix-forum-social-i-emprenedor-una-economia-social-i-sostenible
https://www.ub.edu/ubforms/ca/carreresfee/ix-forum-social-i-emprenedor-una-economia-social-i-sostenible
https://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/web/ca/
https://twitter.com/hashtag/economiasocial?src=hash
https://twitter.com/hashtag/cooperativa?src=hash
https://www.ub.edu/ubforms/ca/tallersculturals/programacio-octubre-mes-de-leconomia-social
http://aracoop.coop/
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Acció 8 Participació en congressos. 
 

Descripció de l’acció: Participació en congressos internacionals per donar difusió del 

projecte.  L'Objectiu es donar a conèixer el projecte i la participació d’entitats 

cooperació 

Data:  9 al 10 octubre de 2019. 

Lloc: Facultat d’Economia i Empresa.  

Destinataris: Professors i docents. 

Justificació del desviacions produïdes respecte el projecte inicial: estava prevista en el 

projecte. 

Observacions:  Dos participacions  

Octubre 9-11, 2019, Madrid, ESPAÑA V Congreso Internacional sobre Aprendizaje, 

Innovación y Competitividad (CINAIC 2019) 

 

Aproximación a la trazabilidad de los estudiantes a través de las 

prácticas externas como elemento central para la mejora de la 

empleabilidad. 

 

Rodríguez Ávila, Nuria1, Riera Prunera, Mª Carmen 2, Blasco Martel , Yolanda3 
nrodriguez@ub.edu, mcriera-prunera@ub.edu , yolandablasco@ub.edu,  

Resumen- Las prácticas externas de los estudiantes universitarios son una forma de adquisición de 

competencias y habilidades. Este trabajo trata de profundizar en cómo este tipo de actividades ayudan y 

preparan  a los estudiantes para su actividad futura profesional. La Facultad de Economía y Empresa (FEE) 

de la Universitat de Barcelona (UB) trata de mejorar la ocupabilidad a través de  proyectos como: “Plan de 

desarrollo del talento para la ocupación”, el “Plan de consolidación de Formación en Economía Social y 

solidaria o cooperativas” y por último el Proyecto RIMDA. Los principales indicadores que analizamos 

explican la evolución de las prácticas externas, estudio de las entidades colaboradoras en las que se realizan 

las prácticas, valoración de los tutores de las entidades, diferenciación entre prácticas curriculares y 

extracurriculares.  

Palabras clave: empleabilidad, prácticas, trazabilidad, economia social 

 

II Congrés Internacional sobre Universitat i Inclusió  

mailto:nrodriguez@ub.edu
mailto:mcriera-prunera@ub.edu
mailto:yolandablasco@ub.edu
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Els estudiants amb necessitats especials i la realització de pràctiques 

externes a la Facultat d’Economia i Empresa 

Rodríguez Ávila, Nuria; Preixens Benedicto, Teresa;Costa Cor, Teresa ; Costa 

Cuberta, Mercè; Rubert Adelantado, Gloria 

Facultat d’Economia i Empresa; Universitat de Barcelona 

RESUM DE LA COMUNICACIÓ 
El Pla d’Acció Tutorial de la Facultat d’Economia i Empresa de la UB atén cada curs a 

estudiants amb dificultats d’aprenentatge o necessitats especials acreditades. A aquests estudiants 

amb n se’ls hi assigna un tutor específic, que vetlla perquè els professors facin les adaptacions 

metodològiques que recomana el Servei d’Atenció a l’Estudiant.  

L’objectiu del present treball és analitzar quants d’aquests estudiants fan pràctiques externes 

(curriculars o extracurriculars) en entitats o empreses. Un dels principals aspectes que presenten 

la tipologia de discapacitat i necessitat que presenten els estudiants. També veurem si hi ha 

diferencies entre els cinc graus de la facultat (Administració i Dirección d’Empreses, Economia, 

Estadístiques, Empresa Internacional i Sociologia).  D’aquesta manera es pot detectar si hi ha 

alguna diferència o no respecte als estudiants que no presenten cap dificultat d’aprenentatge i 

també si hi ha alguna discapacitat que faci més difícil l’accés a les pràctiques externes.  També 

s’analitza quin és el tipus d’empresa on aquests estudiants fan les pràctiques, així com els 

diferents departaments en els que col·laboren. 

A partir de les dades obtingudes es podran plantejar mesures per afavorir l’accés dels estudiants 

NERE a les pràctiques en empreses que estiguin adaptades a les seves necessitats.  

Agraïments: Pla de consolidació de la formació en empreses del tercer sector, l'economia social o 

les cooperatives. Refª  TSF014/18/00120, partida presupuestaria BE15 D4820001/661 FBEPAO. 

ARACOOP II 
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Acció 9. Reunió final de projecte 
  

Descripció de l’acció: Revisar els resultats de les enquestes i accions realitzades per tots els 

participants del curs i les accions realitzades al llarg del projectes.  L'Objectiu es marcar 

les acciones futures sobre Economia Social i Cooperatives 

Data:  29 d’ octubre de 2019. 

Lloc: Facultat d’Economia i Empresa.  

Destinataris: Professor participant durant el curs d’estius i les activitats portades a terme 

durant el mes de l’Economia Social al voltant del Fòrum Social. 

Justificació del desviacions produïdes respecte el projecte inicial: estava prevista en el 

projecte. 

Observacions:  Han participat Joana Gómez, Joan Segarra, Joseba Polanco, Pere Ribes, 

Cristina Poblet, Pilar Saldaña, Joan Segarra i Núria Rodríguez. Temes de futura a 

desenvolupar un curs sobre conferencies de cooperatives en temes de consum 

col·lectiu, recuperació de empreses, cohabitatge, i cooperatives de servei. Se manté la 

linee de TFG de cooperatives, incrementar la participació de més cooperatives al Fòrum 

Social i Emprenedor, canviar la data del fòrum per millora l’assistència. També es 

proposa que el curs d’Estiu fer una propostes pels cursos del juliols de la UB. 
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Programa de Universitat de l’Experiència 

 

Programa d’Economia Social (Universitat de l’Experiència) 

Aquest programa presenta una aproximació al món de l’economia social, les polítiques socials, 
l’estat del benestar, l’evolució i el futur de les pensions i altres temes rellevants, com ara 
l’estudi del mercat laboral i el treball sènior, així com l’anàlisi de la gerontologia social i el drets 
de família. Des de les diferents assignatures, es volen donar a conèixer els orígens i la 
implicació de l’economia social segons àrees geogràfiques per tenir una perspectiva global, i 
també les implicacions de les TIC de la internet de les coses. També es treballen elements com 
els diferents tipus d’entitats del tercer sector, cooperatives i societats laborals. Altres aspectes 
que es tracten són les noves formes de captació de fons de les entitats i cooperatives. Es 
preveu crear un espai d’interacció amb visites a institucions econòmiques i participació en 
tallers intergeneracionals. 

http://www.ub.edu/experiencia/programa_formatiu.php?IdPrograma=14&IdLocalitzacio=13&
CodiGIGA=EXP34 

Cloenda primera promoció passat 30 de maig 

El 30 maig 2019 va finalitzar el curs de la primera promoció del programa Economia Social de 
la Universitat de la Experiència. La sessió, en la que hi van participar la coordinadora i els 
delegats de grup, es va dedicar a reflexionar sobre el desenvolupament del programa i la 
participació en les assignatures optatives. Sobre la seva experiència, van destacar l'entusiasme 
dels joves, el ben preparats que estan, i la sorpresa d’aquests en veure'ls a classe. També 
destaquen la bona acollida que han tingut per part de tots els professors, sobretot dels de les 
optatives.  

En acabar, el grup ha creat el FeeSocialTeam per continuar així participant en activitats de la 
Facultat. 

https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/detall/-/detall/acte-de-cloenda-del-
programa-economia-social-de-la-universitat-de-l-experiencia  

2ª Promoció presentació 19 juny 

Presentació del programa i les assignatures optatives.  També es presentará les activitats 
dintre del Projecte Singular ARACOOP,  19  juny,   10:00 a 12:00 h  
Aula Sala de Graus Edifici 690, Facultat d’Economia i Empresa Avda. Diagonal 690,  BCN  
Universitat de Barcelona - Universitat de l’Experiència 
www.ub.edu 
Aquest programa presenta una aproximació al món de l’economia social, les 
polítiques socials, l’estat del benestar, l’evolució i el futur de les pensions i altres 
temes rellevants, com ara l’estudi del mercat laboral i el treball sènior, així com 
l’anàlisi de la gerontologia social i el drets de família. 

http://www.ub.edu/experiencia/programa_formatiu.php?IdPrograma=14&IdLocalitzacio=13&CodiGIGA=EXP34
http://www.ub.edu/experiencia/programa_formatiu.php?IdPrograma=14&IdLocalitzacio=13&CodiGIGA=EXP34
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/detall/-/detall/acte-de-cloenda-del-programa-economia-social-de-la-universitat-de-l-experiencia
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