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Objectiu del curs:
Cada dia la necessitat d’una major professionalització en el sector de 
les EES augmenta, justificant una nova edició d'aquest curs, destinat 
a formar experts en gestió i direcció de cooperatives i altres EES 
(societats laborals, fundacions, associacions, …), assolint un ampli 
coneixement de les seves especificitats i característiques en l’estruc-
tura legal, drets i obligacions dels seus membres, el règim fiscal i 
comptable, el règim laboral i la gestió empresarial eficient, tot 
aplicant un enfocament pràctic basat en casos i exemples reals.

Professorat:
Integrat per professionals de reconegut prestigi en el sector coope-
ratiu i de les EES i professorat universitari especialitzat en la matèria.

Destinataris:
- Professionals d'entitats d'economia social i cooperatives dispo-

sats a millorar la seva formació.
- Graduats en Dret, Relacions Laborals i Empresarials, interessats a 

especialitzar-se en l'àmbit de l'Economia Social.
- Persones interessades a crear una empresa amb dubtes sobre la 

fórmula legal de constitució.

Durada:
68 hores.  

Dates:
Del 07/09/2020 al 27/10/2020.

Horari:
Dilluns i dimarts, de 16 a 20 hores.

Preu:
80 euros.

Temari:
El contingut del curs està dividit en quatre mòduls:

A. Règim legal i societari
5 sessions

B. Règim fiscal i comptable
4 sessions

C. Règim laboral
3 sessions

D. Gestió empresarial
3 sessions

E. Ateneus cooperatius
1 sessió

Avaluació:
En finalitzar cada mòdul es realitzarà una prova test sobre 
els coneixements adquirits per l'estudiant.
També seran valorades les activitats desenvolupades a 
l'aula i la participació activa de l'estudiant.

Nota:
La primera edició del curs va ser valorada satisfactòriament 
amb un 9,6 per part de l'alumnat.

És requisit fonamental l'assistència i participació activa en les 
diverses activitats desenvolupades.


