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01.
PRESENTACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL PROGRAMA

L’Economia Social i Solidària és un model 
que creix en volum econòmic i en interès 
social i polític. D’una banda, els recents 
embats de la crisi econòmica del 2008 
i l’actual provocada per la gestió de la 
pandèmia i el subsegüent debat sobre 
els límits del model de creixement i ex-
pansió capitalista. I de l’altra la solvència 
econòmica i organitzativa de projectes 
cooperatius o associatius, sumada a la 
seva capacitat de resposta a les neces-
sitats actuals de la població i el territori, 
posen sobre la taula la necessitat d’un 
canvi de rumb en les polítiques de pro-
moció econòmica i en el model de pro-
jectes econòmics a impulsar per aportar 
riquesa a un territori. Un canvi d’estra-
tègia en el model de desenvolupament 
socioeconòmic territorial que cerqui una 
economia arrelada, de proximitat i capaç 
de donar resposta a necessitats, drets i 
inquietuds des de pràctiques democràti-
ques, d’equitat i sostenibilitat.

Aquestes aportacions i aprofundiments 
en el coneixement compartit en el si de 
l’Economia Social i solidària es fan espe-
cialment rellevants en un moment com 
l’actual, amb la crisi del Covid19. Així 
doncs, veient com l’actual estructura 

productiva i econòmica del país ha si-
gut malmesa de forma intensa fruit dels 
resultats del sistema neoliberal que ho 
ha	estructurat	tot	fins	el	dia	d’avui,	es	fa	
més que necessari bastir una alternativa 
humana i justa que es caracteritzi per la 
democràcia econòmica, la resiliència i la 
cooperació. 

El postgrau es concep com una eina 
estratègica que pot contribuir al desen-
volupament de l’Economia Social i So-
lidària des d’una triple perspectiva. En 
primer lloc, per la voluntat de fer present 
l’Economia Social i Solidària de manera 
transversal en els àmbits d’intervenció 
social i econòmica dels nostres Ajunta-
ments i altres institucions públiques; en 
segon lloc, per contribuir a dotar de so-
lidesa l’esclat d’iniciatives econòmiques 
amb un interès creixent per a abraçar les 
pràctiques de l’Economia Social en la 
posada en marxa de nous projectes, so-
vint amb una alta fragilitat - el postgrau 
vol fer de l’ESS una eina per a tota clas-
se de col·lectius, i facilitar els mecanis-
mes per tal que es puguin generar nous 
projectes o es reforcin els existents; i en 
tercer lloc, per contribuir a esmenar l’ac-
tual manca de presència de l’Economia 
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Social i Solidària de manera transversal i 
especialitzada als espais d’educació for-
mal, col·laborant a construir un cos aca-
dèmic i formatiu i donant a conèixer la 
literatura acadèmica que s’està generant 
al voltant de l’ESS, tant des d’un vessant 
més teòric com del més pràctic.

Aquest postgrau ofereix l’oportunitat de 
trencar l’estanquitat entre els diferents 
agents impulsors, públics i privats, cons-
truint una eina conjunta capaç de detec-
tar i respondre a les necessitats socials 
i formatives del teixit econòmic coope-
ratiu, a les necessitats d’innovació en la 
funció pública i a les necessitats formati-
ves dels estudiants que acaben els graus 
universitaris i desitgen especialitzar-se, 
facilitant la creació de sinergies des de 
la pràctica.

PER QUÈ UNS ESTUDIS DE POST-
GRAU SOBRE ECONOMIA SOCIAL I 
SOLIDÀRIA?

Aquest postgrau sorgeix de la coopera-
ció entre l’àmbit universitari, l’adminis-
tració local i la societat civil (la Universitat 

Autònoma de Barcelona, l’Ajuntament 
de Sabadell, i el Teler Cooperatiu/Ate-
neu Cooperatiu del Vallès Occidental).

El seu objectiu principal és construir un 
marc conjunt d’aprenentatge, formació i 
debat al voltant de l’Economia Social i 
Solidària. És a dir, al voltant de les po-
tencialitats, trets diferencials i limitaci-
ons de l’economia social i solidària en la 
construcció i consolidació de projectes 
que donin resposta a drets, necessitats 
i	 inquietuds	socials,	 i	en	 la	definició	de	
noves estratègies de transformació del 
model actual de desenvolupament soci-
oeconòmic.

En tant que proposta formativa, es plan-
teja com a facilitadora d’eines i conei-
xements arrelats al territori, oferint a 
l’hora un acompanyament especialitzat i 
personalitzat. És per aquest motiu que 
el postgrau segueix una metodologia 
innovadora,	 i	 s’estructura	 seguint	 el	 fil	
del disseny i posada en marxa d’un pro-
jecte nou, o d’un vessant nou d’un pro-
jecte ja existent. Aquesta metodologia 
aposta per resseguir els elements claus 
de l’Economia Social i Solidària aportant 
alhora un marc teòric per a l’anàlisi del 
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context, la idoneïtat i potencialitat de les 
propostes, la teoria aplicada necessària 
per a un desenvolupament integral dels 
projectes, i la pràctica per concretar i 
materialitzar les propostes.

El postgrau és una eina especialment 
adreçada a tres col·lectius. En primer 
lloc, a totes aquelles persones que parti-
cipen ja de manera activa en cooperati-
ves o entitats de l’Economia Social i So-
lidària o del teixit social (autogestionari, 
ecologista, feminista...), i a totes aque-
lles que volen impulsar algun projecte 
en aquesta línia; en segon lloc, a totes 
les persones que, des d’administraci-
ons públiques locals o supralocals o des 
d’altres espais institucionals participen 
en àmbits com el d’atenció a l’exclusió 
social, processos d’intervenció comu-
nitària, en la promoció de l’ocupació o 
en l’impuls econòmic del territori, volen 
eines concretes per aplicar en el dia a 
dia	 al	 seu	 lloc	de	 treball;	 i	 finalment,	 a	
graduats universitaris que busquen una 
especialització i alhora la possibilitat de 
traduir d’una forma concreta i directa en 
el territori els coneixements adquirits en 
els seus estudis previs.
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02.
RESULTATS ESPERATS

OBJECTIUS FORMATIUS

1) Aportar un ampli camp teòric i analític 
crític sobre el context actual que faciliti:

• La creativitat i el foment de projec-
tes dins el marc de l’Economia Social 
i Solidària.

• La recerca acadèmica i la investiga-
ció en aquest àmbit.

• La construcció i implementació de 
polítiques públiques per afavorir no-
ves formes de desenvolupament soci-
oeconòmic a nivell local.

2) Dotar als i les participants dels conei-
xements teòrics i pràctics necessaris per 
impulsar, constituir i consolidar iniciati-
ves de l’ESS que siguin viables econòmi-
cament i temporalment, tot promovent 
la seva interconnexió.

3) Impulsar des de la pràctica competències 
inherents al model cooperatiu: participació 
democràtica, corresponsabilitat, solidaritat, 
compromís, comunicació, treball en equip, 
cura de l’equip, equitat, autogestió.

4)	Formar	a	professionals	qualificats	en	el	
terreny de l’ESS, demandats per part de 
les organitzacions de l’ESS, les adminis-
tracions públiques i el teixit associatiu. 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

• Analitzar l’entorn social, econòmic 
i institucional en què interactuen els 
diferents agents amb incidència en 
l’ESS, públics i privats.

• Conèixer les polítiques públiques 
d’impuls a l’ESS i el debat actual en 
l’àmbit de l’ESS, des de les pròpies 
organitzacions, entorns acadèmics i 
institucionals.

• Comprendre el funcionament i les 
particularitats de les organitzacions 
que conformen l’ESS: econòmiques, 
empresarials, jurídiques i socials.

• Aplicar diversos instruments i eines 
digitals en la gestió i comunicació 
d’iniciatives de l’ESS, i posant especi-
al èmfasi en l’impacte social.
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• Saber desenvolupar un projecte/ini-
ciativa en el marc de l’ESS, des de la 
idea a la implementació i avaluació.

• Conèixer i saber treballar des de 
les diferents branques que alimenten 
l’Economia Solidària: economia femi-
nista, procomuns, economia crítica, 
economia ecològica...

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

• Integrar-se a les dinàmiques dels 
equips i treballar de manera col·labo-
rativa en equips multidisciplinaris.

• Comunicar les pròpies idees i pro-
jectes.

• Transferir els coneixements i experi-
ències assolits a situacions reals.

•	 Reflexionar	 i	 tenir	 capacitat	 crítica	
davant les oportunitats, reptes i límits 
del model i el seu entorn.

SORTIDES PROFESSIONALS

• Emprenedoria social, impuls i ges-
tió de projectes de l’Economia Social 
i Solidària.

• Assessoria d’entitats de l’Economia 
Social i Solidària.

• Assessoria d’AAPP en temes d’Eco-
nomia Social aplicats al sector públic.
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03.
PLA D’ESTUDIS

CONTINGUTS 

El Postgrau en Economia Social i Soli-
dària consta de quatre mòduls, tres mò-
duls teorico-pràctics, i el Treball Final 
de Postgrau. El disseny dels continguts 
s’estructura a partir de 7 blocs repartits 
en els tres mòduls teoricopràctics. 

Els blocs busquen donar eines per enten-
dre què és, quines estratègies segueix i 
com impulsar l’Economia Social i Solidà-
ria. I ho fa a partir de tres enfocaments 
claus i complementaris: l’impuls d’ini-
ciatives i estructures de l’ESS, l’anàlisi i 
la confecció de programes i polítiques 
públiques d’impuls a l’ESS, i la recerca i 
l’estudi d’experiències i estratègies i els 
seus impactes al territori.

PROFESSORAT

Jordi Estivill, Glòria Estapé, Ivan Miró, Xa-
vier Verge, Jordi Garcia-Jané, Elba Man-
silla, Rosa Garcia, Álvaro Porro, Anna Lite, 
Anna Fernández, Eudald Griera, Oriol 
Martin, Rafael Vidal, Elisabet Tena, Marta 
Moles, Teresa Sala, Anna Muñoz, David 
Gómez, Wouter Tebbens, Mònica Garri-
ga, Roc Padró, Oriol López i Anna Pujol.
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  BLOC 1
MARC TEÒRIC I REPTES DE L’ESS

Contextualització de l’ESS i de les di-
ferents corrents econòmiques

• L’estructura i els àmbits de l’ESS avui

• Eines d’anàlisi de l’Economia: visions 
crítiques i alternatives

• Conceptes i història de l’Economia 
Social i Solidària

• L’ESS i el desenvolupament local

L’ESS i les economies transformadores

• Economia feminista: teoria i pràctica 
des de l’ESS

• Economia ecològica i Sobirania ali-
mentària, teoria i pràctica des de 
l’ESS

• Introducció a l’Economia del Procomú

• El model de desenvolupament terri-
torial regeneratiu i l’ESS

• Reptes, potencialitats i límits de l’ESS 
avui

• Principals sectors emergents: 
Cultura, Habitatge, Mobilitat, Ener-
gia, Cures

MÒDUL 1
9 Crèdits (nov - feb)
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BLOC 2
IDEACIÓ, DISSENY I VALIDACIÓ 
D’UNA INICIATIVA DE L’ESS

Eines per a dissenyar una nova inicia-
tiva econòmica

• El procés d’ideació d’una iniciativa a 
l’economia social i l’ús de tècniques 
de Design Thinking

• El model Canvas i la descripció d’una 
idea de negoci

Estructuració, projecció i avaluació 
d’una proposta de negoci dins l’ESS

• Eines bàsiques pel l’estructuració 
d’una proposta: de l’estudi de mer-
cat	a	la	definició	del	producte/servei

• El producte/servei i els seus usuaris: 
taller i tècniques de co-creació

BLOC 3
GESTIÓ DE PROJECTES I EINES TEC-
NOLÒGIQUES

Gestió de projectes

• Gestió	 de	 projectes:	 de	 la	 definició	
de	 l’abast	a	 la	planificació	 temporal	
de tasques: WBS, Pert i Gantt

• Control de la qualitat i control del 
risc	en	un	projecte.		Planificació	eco-
nòmica i control de l’execució

Eines Tecnològiques i sobirania tecno-
lògica

• Eines tecnològiques de desplega-
ment i seguiment de projectes

• Les TIC i la gestió de les ESS

• Software lliure i sobirania tecnològi-
ca a l’ESS

Elaboració del pressupost d’un projecte

• Claus i eines per a pressupostar un 
projecte/producte

MÒDUL 2
9 Crèdits (feb - abr)
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BLOC 4
POLÍTIQUES PÚBLIQUES I ESTRATÈ-
GIES DE L’ESS

Contextualització

• L’administració pública com a agent 
facilitador: polítiques d’impuls, clàu-
sules socials i compra pública ètica

• Les polítiques públiques en ESS: pro-
grames i impactes

Estratègies 
públic-cooperatives-comunitàries

• L’enfortiment socioeconòmic local i 
l’ESS. Ecosistemes cooperatius, Pols 
cooperatius, intercooperació i cade-
nes productives solidàries

• Ecosistemes cooperatius locals a 
partir de l’experiència de El Prat

• La dimensió comunitària de l’ESS

Municipalisme i ESS

• Experiències d’implementació de 
programes i projectes public coope-
ratius locals

• Compra pública responsable i clàu-
sules socials

• Moneda social

MÒDUL 2
9 Crèdits (feb - abr)
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BLOC 5
FINANÇAMENT

Eines i estratègies de finançament

• Casos i eines de selecció de fonts de 
finançament

• Banca	ètica,	 finances	 cooperatives	 i	
estalvi solidari: característiques, sin-
gularitats i recursos

Entitats de finançament ètic i solidari

• Serveis	 i	 estratègies	de	 les	 finances	
ètiques a Catalunya

BLOC 6
ESTRATÈGIA, GOVERNANÇA I CO-
MUNICACIÓ

Governança

• Autorregulació cooperativa: el Re-
glament de règim intern

• Governança i eines de gestió emo-
cional: rols, poder i organització del 
treball 

Direcció estratègica

• Elements de direcció estratègica a 
les entitats de l’ESS

Comunicació en l’ESS

• La comunicació, peça clau dels pro-
jectes i del conjunt de l’ESS

MÒDUL 3
9 Crèdits (abr - jun)
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BLOC 7
MARC LEGAL, COMPTABLE I EINES 
D’AVALUACIÓ

Marc legal i projecte cooperatiu

• Marc legal de l’ESS: la LLei catalana 
de cooperatives i la proposta de llei 
de l’ESS. La llei estatal.

• Forma jurídica i organització: carac-
terístiques principals de les fórmules 
principals presents en l’ESS

• La constitució del projecte: passos 
legals,	administratius	i	fiscals

• Relació societària, possibilitats le-
gals, eines de comunicació i models 
organitzacionals

Marc comptable

• Eines de seguiment i presentació 
dels resultats econòmics

Avaluació i Mercat Social

• Eines d’avaluació i Mercat social: Ba-
lanç Social i Pam a Pam

MÒDUL 3
9 Crèdits (abr - jun)
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TREBALL FINAL DE POSTGRAU

El Treball Final de Postgrau es pot rea-
litzar individualment o en grup. Al llarg 
del curs s’ha de realitzar quatre entre-
gues per anar avaluant amb el tutor/a el 
procés de construcció del TFP. A part a 
cada mòdul hi ha prevista una sessió, en 
hores lectives, de tutoria col·lectiva amb 
altres estudiants i el tutor/a.

El Treball Final de Postgrau consistirà 
en endegar en un dels tres enfocaments 
que plantejàvem anteriorment: l’impuls 
d’iniciatives i/o estructures de l’ESS, 
l’anàlisi i/o la confecció de programes 
i polítiques públiques d’impuls a l’ESS, 
i la recerca i/o l’estudi d’experiències i 
estratègies de l’ESS i els seus impactes 
al territori.

MÒDUL 4
3 Crèdits (nov - jul)
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EINES COMPLEMENTÀRIES DE FOR-
MACIÓ OBERTA: TALLERS I CONFE-
RÈNCIES

Els workshops volen ser una eina per a 
contribuir als debats entorn l’Economia 
Social i Solidària, i alhora un espai per a 
complementar i/o aprofundir temàtiques 
presents al Postgrau. Les temàtiques dels 
workshops s’escullen tenint en compte la 
direcció cap a on està avançant l’Econo-
mia Social i Solidària en cada moment. 
S’intenta que la temàtica global sorgeixi 
de la unió entre diferents espais d’estudi 
i pràctica. Fruit del diàleg constant entre 
el professorat, l’alumnat i els agents de 
l’ESS, es trien els debats punters on la in-
teracció entre les i els diferents ponents 
experts, amb els dubtes i aportacions de 
les persones assistents, pugui propiciar 
l’assoliment de conclusions útils per a la 
comunitat.  

Pel que fa a l’organització i desenvolu-
pament de workshops, se’n preveuen un 
total de dos, distribuïts durant el període 
entre març i juny, centrats en temes es-
pecífics.	La	durada	prevista	és	de	mig	dia	
en cada cas. Metodològicament, com-

binen l’exposició de continguts a càrrec 
de ponents especialistes en el tema, amb 
la dinamització de les aportacions dels 
assistents durant el desplegament de les 
sessions, amb l’objectiu d’aprofundir tant 
en conceptes teòrics com en les possibili-
tats d’aplicabilitat dels mateixos. 

Els resultats de cada sessió, juntament 
amb les aportacions de les i dels ponents 
i propostes d’acció i desenvolupament 
posterior, es recullen en un dossier. Estan 
dirigits tant als estudiants del postgrau 
(es demana l’assistència a un mínim d’un 
workshop a cada un) com a membres de 
la comunitat universitària o de l’àmbit de 
l’Economia Social i Solidària interessats i 
interessades en el tema proposat. 

A més a més el Postgrau celebra cada 
any una Conferència inaugural a mit-
jans de gener oberta a tota la ciutadania 
que té la voluntat d’aprofundir en àm-
bits transversals del Postgrau. Enguany 
la conferència girarà entorn de la rela-
ció entre Economia Social i Solidària i el 
món rural, experiències, potencialitats i 
reptes.
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MÉS ENLLÀ DE L’AULA

Jornades formatives

Es realitzaran tres jornades formatives 
(en	 cap	 de	 setmana)	 amb	 la	 finalitat	
de conèixer experiències referents de 
l’Economia Solidària del nostre país. En 
aquestes jornades es combinaran sessi-
ons de formació dels mòduls (obligatòri-
es) i visites d’experiències vinculades als 
estudis i interès de les estudiants. 

Les sortides permeten relacionar tot el 
coneixement adquirit durant les sessions 
a les aules amb les experiències reals. 
Les visites i el relat dels i les membres de 
les cooperatives i els projectes reduei-
xen l’abstracció de molts dels conceptes 
apresos, permeten la resolució de dub-
tes que sorgeixen en l’alumnat, i facili-
ten la comprensió sobre l’aplicabilitat de 
tots els recursos oferts en les sessions de 
dimecres. 

Dates de les jornades*

19 i 20 de febrer (nit fora)
2 i 3 d’abril (no es farà nit fora)
30 d’abril (tot el dia)

*Les sortides es faran dins de Catalunya

Sortida de camp

El	 juny	 (un	cop	finalitzades	 les	 sessions	
dels tres mòduls) es realitzarà una sorti-
da de tres dies per a conèixer sobre el 
terreny experiències punteres de l’Eco-
nomia Social i Solidària d’altres latituds. 
El	destí	de	la	sortida	es	definirà	conjun-
tament amb l’alumnat a l’inici del curs.

La metodologia i el propòsit de la sortida 
és similar a la que tenen els les jornades 
formatives de cap de setmana, sense in-
cloure sessions formals de cap mòdul. 
Es pretén, en canvi, una interacció més 
intensa i continuada entre els estudiants, 
el professorat i els protagonistes de les 
experiències que es visiten, com també, 
i	ja	que	la	sortida	és	a	final	de	curs,	que	
tots els coneixements adquirits, junta-
ment	amb	el	treball	de	final	de	postgrau	
que cada alumne ha realitzat, els works-
hops i els dissabtes formatius, facilitin 
l’intercanvi d’idees i projectes.
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ADAPTACIÓ LOGÍSTICA I PEDAGÒGI-
CA A LA COVID19

Donat que la Universitat Autònoma de 
Barcelona és una universitat amb voca-
ció presencial, amb equipaments molt 
bons i dissenyats per aquest propòsit, 
hem dissenyat el postgrau d’aquest curs 
perquè es pugui desenvolupar de mane-
ra presencial, amb un ferm compromís 
amb la seguretat de les persones i adop-
tant totes les mesures que la garanteixin.  
Naturalment aquesta presencialitat hau-
rà d’estar necessàriament modulada en 
funció de les recomanacions de les au-
toritats sanitàries durant el desenvolupa-
ment del curs, passant a una modalitat 
no presencial si les circumstàncies així ho 
exigeixen. També podem comptar amb 
el suport d’eines no presencials (aules 
moodle, etc.) habituals en la docència a 
la nostra Universitat, que podem modu-
lar per atendre adaptacions de la plani-
ficació	docent	per	atendre	l’alumnat	vul-
nerable o en situació de risc.

Arran de l’emergència sanitària deriva-
da	de	la	COVID-19	i	el	confinament	i	les	
seves conseqüències, el postgrau ha de-

senvolupat mecanismes per garantir les 
activitats programades i traslladar del 
postgrau en línia. A les passades edici-
ons aquesta adaptació va permetre el 
seguiment de tots els estudiants sense 
pràcticament repercutir en la seva for-
mació i amb un resultat molt satisfactori. 
Així doncs, el postgrau està preparat per 
cursar la totalitat de les assignatures pre-
vistes dins el programa i sense perdre 
assistència. 

Totes les eines necessàries estan prepa-
rades per si hi hagués canvis en la pre-
sencialitat: des de l’ús de la plataforma 
Zoom per impartir la totalitat de les ses-
sions programades; programes d’edició 
de textos de forma col·laborativa; Jam-
board per augmentar la interactivitat de 
les sessions en línia; Calendly per a la 
petició de consultes al tutor dels treballs 
de	final	de	postgrau.	

I no només això, si no que s’incorporen al 
postgrau totes aquestes eines les quals 
el seu ús millora la capacitat d’aprenen-
tatge i la comoditat de l’alumnat en les 
edicions on la pandèmia no sigui un fac-
tor a considerar en la programació. 
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AVALUACIÓ

L’avaluació	final	es	durà	a	terme	a	partir	
de la nota de l’avaluació contínua i del 
TFP.

L’avaluació contínua es duu a terme a 
partir d’entre de dues i quatre evidèn-
cies per cada Mòdul: incloent-ne d’orals 
(participació, exposicions a classe...) i 
d’escrites (treballs de petit format). Cada 
Mòdul representa el 20% de l’avaluació 
final.

El Treball Final de Postgrau representa el 
40% (a partir de la nota del tutor/a i de la 
presentació pública davant del tribunal).
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04.
HORARIS I CALENDARI

Inici de les classes

24 de novembre de 2020

Finalització de les classes

1 de juny de 2021

Estructura de les classes

Les classes estan estructurades en 3 mò-
duls de 7 blocs.

Cada mòdul consta de 45h presencials.

Sortida de camp i TFP

Es farà una sortida d’estudi durant els 
dies 10, 11 i 12 de juny.

El TFP es lliurarà durant la primera quin-
zena de juliol de 2021.

* Inclou presentació inicial, sessió d’inauguració, 
de tancament i dedicades a tutories grupals del 
TFP
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Novembre 2021 Desembre 2021 Gener 2022

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2
8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9
15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
29 30 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30

31

Febrer 2022 Març 2022 Abril 2022

1 2 3 4 5 6 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30
28

Maig 2022 Juny 2022 Juliol 2022

1 1 2 3 4 5 1 2 3
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24
23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31
30 31

Mòdul 1 Període no lectiu Període tancament el TFP (tutories)

Mòdul 2 Sortida de camp Data màxima de lliurament del TFP

Mòdul 3 Defensa pública dels TFP

Qualificacions finals i tancament actes

Conferència inaugural
(*) Inclou presentació inicial, sessió d'inauguració, de tancament i dedicades a tutories grupals del TFP
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23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31
30 31
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Mòdul 2 Sortida de camp Data màxima de lliurament del TFP
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Qualificacions finals i tancament actes

Conferència inaugural
(*) Inclou presentació inicial, sessió d'inauguració, de tancament i dedicades a tutories grupals del TFP
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05.
INSCRIPCIÓ, PREU I BEQUES

INSCRIPCIÓ

Data límit de preinscripció: dimecres  10 
de novembre de 2021 (un cop la preins-
cripció sigui acceptada per part de la 
coordinació del postgrau, cal efectuar 
la matrícula abans del dia 19 de novem-
bre). Aquest postgrau té un nombre mà-
xim de 25 places.

Tota la informació per a la inscripció a:
www.uab.cat > Màsters i Postgraus propis

Requisits d’accés 

• Tenir un títol universitari d’un mínim de 
180 ECTS, o equivalent.
• De manera excepcional, es pot perme-
tre l’accés d’estudiants no titulats que 
acreditin	suficient	experiència	professio-
nal i vinculació a l’Economia Social i So-
lidària. Si superen el programa rebran un 
certificat	d’assistència.

Criteris de selecció

Els criteris de selecció es regiran per: 
data d’inscripció, equitat de gènere i vin-
culació amb l’Economia Social i Solidària.

PREU

El preu total del Postgrau és de 1.680€
(mínim permès d’acord amb el preu del 
crèdit	fixat	per	la	UAB).

BEQUES

S’està tramitant una possible disminució 
del preu de la matrícula, a través dels
Projectes Aracoop (Direcció General 
d’Economia Social i Solidària, el Tercer 
Sector i les Cooperatives i l’Autoem-
presa), que seria equivalent a beques 
parcials	de	fins	al	80%	del	cost	del	Post-
grau.	Aquest	finançament	ha	estat	con-
cedit en totes les edicions anteriors.

Els/les membres de cooperatives sòci-
es de la Federació de Cooperatives de 
Treball de Catalunya poden sol·licitar el 
cofinançament	 de	 la	 formació	 a	 través	
del programa de beques de la Fundació 
Seira.

http://www.uab.cat
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