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· Introducció a la cooperativa
Ref.FO1146

Objectius
Donar als participants una base de coneixement del model cooperatiu que els pugui motivar a aprofundir-hi en
formacions posteriors, i a exercir l’emprenedoria com a opció laboral vàlida, moderna i viable.

Destinataris
Persones treballadores sòcies, sòcies a prova o futurs socis cooperativistes, així com persones interessades a tenir
un major coneixement del funcionament empresarial cooperatiu.

Programa
1. Contextualització de l’empresa cooperativa.
• Naixement i història del cooperativisme
• Què són les cooperatives?: tipologia i classes de cooperatives
• Marc ètic: els principis i valors cooperatius
2. Introducció a la cooperativa:
• La participació: Els òrgans socials
• La persona sòcia

Expert
Xio Gutiérrez
Consultora i formadora en millora organitzativa i personal. Experta en gestió societària i en habilitats directives.
Més de 15 anys d’experiència com a docent en temes de gestió participativa i democràtica i desenvolupament
personal. Docent d’Aposta, SCCL.

Calendari
Dijous 1 de desembre

Horari
de 9:30 a 13:30 hores

Lloc
Aposta, SCCL
C. Premià, 15 1a planta
08014 - Barcelona
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Tarifes
Preu curs: 80 euros
Preu curs socis FCTC i COOP57: 68 euros
Preu curs socis APOSTA: 60 euros
Demana informació per deduir-te part del cost del curs a les quotes de la Seguretat Social.
__________________________
Anul·lació de la inscripció:
Inscriure’s en un curs implica unes despeses prèvies que Aposta assumeix en la confiança que l’inscrit realitzarà
el pagament arribat el moment; en aquesta confiança, la inscripció en un curs es pot anul·lar fins set dies abans
que comenci. En cas d’anul·lació durant la setmana prèvia a l’inici del curs, caldrà abonar-ne el 50% de l’import.
A partir del moment que comença un curs, cal abonar-ne la totalitat de l’import tant si s’hi assisteix com si no.
Anul·lació del curs:
Aposta es reserva el dret d’anul·lar o canviar de dates un curs, sempre avisant amb una setmana d’antelació abans
de l’inici.
__________________________

Hores
4
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