L’escola d’economia ecològica,
social i solidària per a projectes emprenedors

PROGRAMA
1a Edició.
Setembre-Octubre

1a edició del curs bàsic a Barcelona.
Amb un programa i equip docent qualificat.
Metodologia activa i participativa.
7 mòduls dividits en sessions de 2h, 4h i 5h amb tres formadors/es (24h de curs).
Comunitat i treball en xarxa, orientació professional i pràctica.
Acompanyament d’una idea per la seva evolució.

Mòdul 0.
Presentació del programa. Presentació de
les idees (2h)
Dilluns 13 de de setembre de 16 a 18h
Grup Ecos - a la terrassa. Carrer Casp, 43 (Eixample)
ȿ Presentació del programa i introducció a l’economia
ecològica, social i solidària
ȿ Presentació de les idees i projectes de les persones
inscrites i expectatives del curs
ȿ Descans
ȿ Treball de les idees de l’alumnat

Mòdul 1.
Missió, visió i valors ecosocials (4h)
Dilluns 20 de setembre de 16 a 20h
Grup Ecos Carrer Casp, 43 (Eixample)
ȿ Enllaç amb la sessió anterior
ȿ Marc teòric de la missió, visió i valors. Com centrar-nos
en els valors ecosocials
ȿ Descans
ȿ Creació del mapa visual aplicat al projecte

Mòdul 2.
Cadena de valor ecosocial (4h)
Dilluns 27 de setembre de 16 a 20h
Coòpolis (Sants). Carrer Constitució, 19
ȿ Enllaç amb la sessió anterior
ȿ Marc teòric de la cadena de valor, centrat en la part
ecosocial, feminista i comunitària
ȿ Descans
ȿ Creació del mapa visual aplicat al projecte

Mòdul 3.
Sociograma. Aliances i persones. (4h)
Dilluns 5 d’octubre de 16 a 20h
Grup Ecos. Carrer Casp, 43 (Eixample)
ȿ Enllaç amb la sessió anterior
ȿ Marc teòric del sociograma
ȿ Descans
ȿ Creació del mapa visual d’aliances ecosocials i
persones aplicat al projecte

Mòdul 4.
Canvas. Model de negoci. Impacte social i
ambiental (4h)
Dimecres 13 d’octubre de 16 a 20h
Grup Ecos. Carrer Casp, 43 (Eixample)
ȿ Enllaç amb la sessió anterior
ȿ Marc teòric del canvas i del model de negoci
ȿ Descans
ȿ Aplicació del canvas i del model de negoci al nostre
projecte
ȿ Descans
ȿ Impacte social i ambiental del projecte

Mòdul 5.
Organització, governança i cures (4h)
Dilluns 18 d’octubre de 16 a 20h
Bicihub. Carrer Pere IV, 58 (Poblenou)
ȿ Enllaç amb la sessió anterior
ȿ Creació d’un DAFO dels aspectes visibles i invisiblesrelacionals vs tasques i accions a fer
ȿ Descans
ȿ Marc teòric de l’organització, governança i cures dels
projectes

Mòdul 6.
Presentació dels projectes finals. (2h)
Dilluns 25 d’octubre de 16 a 18h
Grup Ecos. Carrer Casp, 43 (Eixample)
ȿ Presentació dels projectes finals en 5 minuts
ȿ Pica pica final i enxarxament

*Els continguts dels mòduls podrien variar. En cas que fos així, les organitzadores del programa ho
informaríem a les assistents.
**Al final del curs entregarem un certificat d’assistència per persona si s’han realitzat el 90% de les sessions.
**Un cop aceptada la inscripció, caldrà que esperis a la confirmació. Es poden apuntar vàries persones si
comparteixen projecte, però tindrem en compte la diversitat de projectes i persones que tinguin una idea
o projecte en marxa i prioritzarem les 10 primeres per obtenir l’oferta. Un cop confirmada, t’enviarem la
informació per procedir al pagament.

Si vols continuar amb un acompanyament individualitzat
demana més informació espaiambiental.coop
info@espaiambiental.coop
Inscripcions a: espaiambiental.coop/espurnaverda
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Col·laboren:

