CALENDARI FORMACIONS D’ECONOMIA SOCIAL I COOPERATIVA
Data
15 de
març

14 d’abril

Horari

Sessió

9.3013.30h
Virtual

Sessió de Finançament alternatiu per a entitats d’Economia Social
En aquesta sessió es mostraran les vies de finançament alternatiu actuals,
més rellevants, coneixent el seu grau d’implantació i entenent com aplicarles a les diferents entitats i projectes.
Cooperativa Heres Social

9:3013:30h
Virtual

6 de maig

15-18h
Virtual

12 de
maig

9.3013.30h
Virtual

31 de
maig

1819:30h

Avançament del 2n
15 i 22
d’octubre

10:3013h

3
novembre

9:3014:00h

25
novembre

9.3013:30h
Virtual

Taller “Gestió de la Incertesa en temps de Covid-19”
Els últims mesos ens hem vist obligats/des a conviure amb la incertesa
generada arrel de la pandèmia. Emocions com la por, l’angoixa, el
desànim... posen en evidència la nostra dificultat per gestionar aquests
moments incerts.
Associació Som La Canya
Bones pràctiques d'emprenedoria d'economia social, cooperativa i
solidària
Jornada per conèixer experiències per aprendre un dels altres, amb format
de participació oberta.
Sessió conjunta amb Heres Social
Taller de comunicació: “ESS! Viraliza’t en temps de pandèmia!”
Jornada de formació sobre xarxes socials per a les entitats d’economia
social.
La Clara Comunicació
ANUL·LAT
Parlem del cohabitatge com una alternativa als models
convencionals d’accés a l’habitatge
Sessió dirigida a veïns i veïnes o grups de persones que estan interessades
en el cohabitatge i en alternatives d’accés a l’habitatge.
Voltes cooperativa d’arquitectura
semestre
Habilitats socials: treball en equip, comunicació i gestió de
conflictes
Adreçada a operaris/treballadors/usuaris que formin part d’empreses
d’economia social i cooperativa. Com treballar en equip comunicant-nos
efectivament i gestionant els conflictes que puguin sorgir.
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
Taller “Com presentar-se a la contractació pública”
Jornada de formació sobre contractació pública per a les entitats
d’economia social. Informació als assistents sobre què és una licitació, els
tipus, les fases, com presentar-se i com es formalitza un contracte.
Cuestor Analistas
Cuidar i cuidar-nos emocionalment en espais virtuals
Prendre consciència de les noves i no tan noves necessitats emocionals en
la nova normalitat, a on la virtualitat i la tecnologia han esdevingut part de
la nostra quotidianitat personal i laboral.
AmorosaMent Associació

Sessions gratuïtes. Places limitades. Inscripcions on-line: www.elprat.cat; https://online.elprat.cat/
Més informació: economiasocial@elprat.cat
Organitza:

