Treballem per la dinamització
territorial de l’economia social,
l’emprenedoria i el cooperativisme

m

Facilitant

disseny de models de
sostenibilitat, comercialització,
gestió i plans de viabilitat

Formant i acompanyant a

emprenedores, projectes
i entitats

Co-creant

esdeveniments per fer visible
l’ecosistema cooperatiu

Endrecem el model de sostenibilitat

des de la visió estratègica
Apliquem diferents
eines i metodologies
segons la vostra
necessitat

“ Ajudeu a

endreçar els
projectes amb
visió estratègica
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Metodologia
testada amb
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del Grup
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Dissenyem juntes el millor
itinerari per vosaltres.
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> Abordar l’empren. col·lectiva

> Disseny i gestió de processos

> Gestió eficaç del temps

> Alternatives de finançament

> Eines d’anàlisi estratègica

> Gestió de projectes i entitats

> Anàlisi de pre-viabilitat

> Eines digitals participatives

> Models d’organització

> Comercialització

> Formes societàries

<< Tornar a l’ÍNDEX

1. Objectius de la sessió:

2. Continguts:

A. Posar de relleu la importància dels
valors de la cooperació i la necessitat
de promoure una cultura empresarial
d'enfocament col·lectiu.

• Motivació.
Què impulsa la nostra iniciativa?

B. Convidar a la reflexió entorn als reptes
d'emprendre col·lectivament.
C. Promoure l'emprenedoria col·lectiva
entre persones amb idees afins.

Aquesta sessió es pot combinar amb:
☑

• Emprendre... col·lectivament.
• Competències i capacitats.
• Informació creuada.
Què necessito?
Què ofereixo?

D. Facilitar les possibilitats d'intercanvi
comercial i relacional: fer contactes i
explorar noves vies de cooperació.

☑

PRESENCIAL O EN LÍNIA
La sessió està dissenyada i
preparada per a fer-se en format
presencial o en línia (facilitem l’eina
virtual).

Docent: EQUIP
Per aquesta sessió Calidoscoop
compta amb expertes en
emprenedoria i Economia Social i
Solidària (ESS).

Coneixements: ACTUALITZATS

Calendari: A AGENDAR

Coneixement i experiència en l’àmbit
de l’ESS i l’emprenedoria, actualitzat
amb els acompanya-ments que
realitzem.

Les sessions s’agenden amb els ens
locals, adaptant-nos a les vostres
necessitats.

<< Tornar a l’ÍNDEX
1. Objectius de la sessió:

2. Continguts:

A. Apropar-nos a les finances ètiques, solidàries i
cooperatives.

• Identifiquem el tipus de finançament
que ens convé.

B. Conèixer les principals entitats de finances ètiques
i cooperatives i les oportunitats que ofereixen a les
emprenedores socials, ambientals i culturals.

• Antecedents i context de les finances
ètiques.

C. Conèixer els productes i serveis que ofereixen,
especialment enfocats en emprenedoria; així com
les millors maneres d’acostar-se i participar en
aquestes entitats.

Aquesta sessió es pot combinar amb:
☑

D. Adaptar la sessió, en la mesura del possible, a les
necessitats de les persones assitents a partir de
l’anàlisi senzilla de cada cas.
E. Donar a conèixer experiències inspiradores de
finançament de projectes emprenedors socials,
ambientals i culturals

PRESENCIAL O EN LÍNIA
La sessió està dissenyada i
preparada per a fer-se en format
presencial o en línia (facilitem l’eina
virtual).

Docent: EQUIP
Per aquesta sessió Calidoscoop
compta amb expertes en
emprenedoria i Economia Social i
Solidària (ESS).

• Mapa de les finances ètiques,
cooperatives i amb impacte social a
Catalunya.
• Les entitats bancàries: cooperatives de
crèdit i banca ètica.
• Els serveis i productes parabancaris.
• Les microfinances i micromecenatge
amb caràcter socialment.
• Altres fórmules de finançament
col·lectiu i solidari.

Coneixements: ACTUALITZATS

Calendari: A AGENDAR

Coneixement i experiència en l’àmbit
de l’ESS i l’emprenedoria, actualitzat
amb els acompanya-ments que
realitzem.

Les sessions s’agenden amb els ens
locals, adaptant-nos a les vostres
necessitats.

<< Tornar a l’ÍNDEX
1. Objectius de la sessió:

2. Continguts:

A.

•

Què entenem per pre-viabilitat?
Aspectes introductoris. .

•

Cas pràctic.

•

Estructura de costos: definició,
identificació, recull i consideracions
dels costos associats al projecte.

•

Models (fonts) d’ingressos: definició i
identificació, preus i dimensionament
de vendes, modalitats de fonts
d’ingressos.

•

Introducció a les eines d’anàlisi de la
pre-viabilitat del projecte.

B.

C.

Revisar quines consideracions fer i quines
eines utilitzar per analitzar la pre-viabilitat de
nous projectes o en la innovació de nous
productes o serveis, que endeguem o
acompanyem.
Entenent la pre-viabilitat com una primera
aproximació a la rendibilitat i factibilitat de
projectes de nova creació o innovant amb
nous productes o serveis.
Explorar quins elements analitzar per
dimensionar la pre-viabilitat de projectes:

Aquesta sessió es pot combinar amb:

•

l’estructura de costos.

☑

•

els models d’ingressos més adequats.

•

el punt d’equilibri dels projectes..

☑

PRESENCIAL O EN LÍNIA
La sessió està dissenyada i
preparada per a fer-se en format
presencial o en línia (facilitem l’eina
virtual).

Docent: EQUIP
Per aquesta sessió Calidoscoop
compta amb expertes en
emprenedoria i Economia Social i
Solidària (ESS).

Coneixements: ACTUALITZATS

Calendari: A AGENDAR

Coneixement i experiència en l’àmbit
de l’ESS i l’emprenedoria, actualitzat
amb els acompanya-ments que
realitzem.

Les sessions s’agenden amb els ens
locals, adaptant-nos a les vostres
necessitats.

<< Tornar a l’ÍNDEX

Metodologia comercial
testada amb cooperatives
del Grup ECOS
>

Accedir a la notícia

PRESENCIAL O EN LÍNIA
La sessió està dissenyada i
preparada per a fer-se en format
presencial o en línia (facilitem l’eina
virtual).

1. Objectius de la sessió:

2. Continguts:

A.

Entendre les dimensions de l’activitat
comercial de projectes.

•

Què entenem per comercialització.

•

B.

Analitzar el procés actual de
comercialització i accions de
màrqueting.

Cas pràctic.

•

Reflexió estratègica bàsica: proposta
de valor, clientes i necessitats..

C.

Revisar i explorar les principals eines
d’anàlisi de les accions comercials.

•

D.

Organitzar les tasques de màrqueting i
accions comercials del projecte.

Introducció a les eines d’anàlisi: mapa
de valor, necessitats de clientes,
arquetip de clientes, canvas
comercial, indicadors de vendes,
mapa de competència, etc.

E.

Identificar els perfils del projecte amb
més afinitat/facilitat per planificar i
gestionar les accions de màrqueting i
comercials.

•

Eines de vendes: el xip comercia,
argumentari de vendes, etc.

Docent: EQUIP
Per aquesta sessió Calidoscoop
compta amb expertes en
emprenedoria i Economia Social i
Solidària (ESS).

Coneixements: ACTUALITZATS

Calendari: A AGENDAR

Coneixement i experiència en l’àmbit
de l’ESS i l’emprenedoria, actualitzat
amb els acompanya-ments que
realitzem.

Les sessions s’agenden amb els ens
locals, adaptant-nos a les vostres
necessitats.

<< Tornar a l’ÍNDEX

1. Objectius de la sessió:

2. Continguts:

Adquirir eines i coneixement per millorar la
productivitat i l’efectivitat visualitzant i
dissenyant els processos de la nostra
activitat.

• Organitzar, planificar i estructurar els
processos de treball.
• Com dissenyar, representar i
documentar els processos.
• Com establir indicadors i relacionar-los
entre sí, amb l’objectiu de analitzar
l’evolució de l’activitat.

Aquesta sessió es pot combinar amb:
☑

• Aplicació d’eines pel disseny i la millora
dels processos.

☑
☑

PRESENCIAL O EN LÍNIA
La sessió està dissenyada i
preparada per a fer-se en format
presencial o en línia (facilitem l’eina
virtual).

Docent: EQUIP
Per aquesta sessió Calidoscoop
compta amb expertes en
emprenedoria i Economia Social i
Solidària (ESS).

Coneixements: ACTUALITZATS

Calendari: A AGENDAR

Coneixement i experiència en l’àmbit
de l’ESS i l’emprenedoria, actualitzat
amb els acompanya-ments que
realitzem.

Les sessions s’agenden amb els ens
locals, adaptant-nos a les vostres
necessitats.

<< Tornar a l’ÍNDEX

Aquesta sessió es pot combinar amb:
☑

1. Objectius de la sessió:

2. Continguts:

A.

Revisar el significat d’estratègia i
planificació estratègica.

•

Què significa estratègia i planificació
estratègica. Per a què serveix.

B.

Conèixer en quins escenaris serà
important realitzar l’anàlisi estratègic
de projectes.

•

Quan dur a terme un anàlisi
estratègic de projectes.

•

C.

Dimensionar les etapes del procés de
planificació estratègica.

Com realitzar un pla estratègic de
projectes

•

D.

Recull d’eines d’anàlisi estratègic i
per a què serveixen.

Recull d’eines

•

E.

Conèixer quines eines utilitzar segons
els escenaris en que es troben els
projectes

Quines eines utilitzar segons
l’evolució del projecte: ja siguin
projectes nous, en creixement o
consolidats

☑
☑

PRESENCIAL O EN LÍNIA
La sessió està dissenyada i
preparada per a fer-se en format
presencial o en línia (facilitem l’eina
virtual).

Docent: EQUIP
Per aquesta sessió Calidoscoop
compta amb expertes en
emprenedoria i Economia Social i
Solidària (ESS).

Coneixements: ACTUALITZATS

Calendari: A AGENDAR

Coneixement i experiència en l’àmbit
de l’ESS i l’emprenedoria, actualitzat
amb els acompanya-ments que
realitzem.

Les sessions s’agenden amb els ens
locals, adaptant-nos a les vostres
necessitats.

<< Tornar a l’ÍNDEX

per a una millor dinamització
participativa i treball virtual

1. Objectius de la sessió:

2. Continguts:

A. Conèixer formes de dissenyar sessions
virtuals amb diferents eines i com es
poden utilitzar per fomentar la
participació, proporcionar ritme,
fomentar la reflexió, i mantenir l’atenció
en el canal virtual.

• Introducció. El marc i el disseny.
• Les eines digitals per a videotrucades,
webinars, presentacions, pissarres o
panells virtuals, enquestes, gamificació.

B. Conèixer diferents eines digitals per
dinamitzacions participatives online.
Aquesta sessió es pot combinar amb:
☑
☑

C. Compartir reflexions i recursos que et
permetin millorar els teus espais de
treball online.

☑

PRESENCIAL O EN LÍNIA
La sessió està dissenyada i
preparada per a fer-se en format
presencial o en línia (facilitem l’eina
virtual).

Docent: EQUIP
Per aquesta sessió Calidoscoop
compta amb expertes en
emprenedoria i Economia Social i
Solidària (ESS).

Coneixements: ACTUALITZATS

Calendari: A AGENDAR

Coneixement i experiència en l’àmbit
de l’ESS i l’emprenedoria, actualitzat
amb els acompanya-ments que
realitzem.

Les sessions s’agenden amb els ens
locals, adaptant-nos a les vostres
necessitats.

<< Tornar a l’ÍNDEX

2. Continguts:

1. Objectius de la sessió:
A. Conèixer l’economia social i
solidària (ESS).
B. Conèixer les fórmules jurídiques
de l'ESS i les principals
diferències entre model
cooperatiu i associatiu.
C. Compartir coneixements i
recursos sobre iniciatives d’ESS
arreu de Catalunya.
D. Acostar a les participants a les
característiques principals de la

PRESENCIAL O EN LÍNIA
La sessió està dissenyada i
preparada per a fer-se en format
presencial o en línia (facilitem l’eina
virtual).

fórmula jurídica cooperativa.
E. Posar de relleu la importància
dels valors que promou el
cooperativisme.
F. Convidar a la reflexió entorn el
model d’empresa democràtica i
responsable.

Docent: EQUIP
Per aquesta sessió Calidoscoop
compta amb expertes en
emprenedoria i Economia Social i
Solidària (ESS).

• Realitats econòmiques no
capitalistes.
• Eixos de transformació claus
per una altra economia.
• De què parlem quan parlem
d’economia social i solidària?.
• Les fórmules jurídiques de
l'ESS.
• Comparativa de fórmules
jurídiques.
• Projectes col·lectiu: associació
i/o cooperativa? Principals
diferències.

• Marc ètic de les cooperatives:
principis i valors.
• Marc legal i autoregulació
cooperativa: referències
legals, estatuts i reglaments
interns.
• Característiques principals del
model cooperatiu: aspectes
societaris i de governança,
econòmics, laborals, fiscals.
• Experiències inspiradores

Coneixements: ACTUALITZATS

Calendari: A AGENDAR

Coneixement i experiència en l’àmbit
de l’ESS i l’emprenedoria, actualitzat
amb els acompanya-ments que
realitzem.

Les sessions s’agenden amb els ens
locals, adaptant-nos a les vostres
necessitats.

<< Tornar a l’ÍNDEX

1. Objectius de la sessió:

2. Continguts:

A. Presentar la gestió del temps com una
habilitat directiva que ens ajuda a
assolir objectius.

• Concepte de temps i les seves
característiques.

B. Reflexionar al voltant de l’ús del nostre
temps.
C. Conèixer eines de priorització,
planificació i programació.
Aquesta sessió es pot combinar amb:
☑

• Principals elements a tenir en compte
en la gestió del temps.
• Lladres del temps.
• Eines per a la gestió del temps.

D. Aprendre tècniques per reduir els
efectes negatius de les causes de la
pèrdua de temps.

☑
☑

PRESENCIAL O EN LÍNIA
La sessió està dissenyada i
preparada per a fer-se en format
presencial o en línia (facilitem l’eina
virtual).

Docent: EQUIP
Per aquesta sessió Calidoscoop
compta amb expertes en
emprenedoria i Economia Social i
Solidària (ESS).

Coneixements: ACTUALITZATS

Calendari: A AGENDAR

Coneixement i experiència en l’àmbit
de l’ESS i l’emprenedoria, actualitzat
amb els acompanya-ments que
realitzem.

Les sessions s’agenden amb els ens
locals, adaptant-nos a les vostres
necessitats.

<< Tornar a l’ÍNDEX

A cada model d'organització
un model de governança i
diferents graus de
participació

Aquesta sessió es pot combinar amb:

1. Objectius de la sessió:

2. Continguts:

A. Donar a conèixer els grans paradigmes
culturals i com aquests influeixen en la
governança i en la presa de decisions
(individual i col·lectiva).

• Introducció. Cada paradigma cultural un
model.

B. Reflexionar sobre la importància
d'ajustar els espais, les estructures, els
processos i les dinàmiques al
paradigma organitzacional dominant.

• Les creences, els valors i els models.
• Les àrees o espais dels models.
• Els sistemes organitzatius.

C. Reflexionar sobre la relació dels
paradigmes individuals, els col·lectius i
el lideratge.

☑
☑

PRESENCIAL O EN LÍNIA
La sessió està dissenyada i
preparada per a fer-se en format
presencial o en línia (facilitem l’eina
virtual).

Docent: EQUIP
Per aquesta sessió Calidoscoop
compta amb expertes en
emprenedoria i Economia Social i
Solidària (ESS).

Coneixements: ACTUALITZATS

Calendari: A AGENDAR

Coneixement i experiència en l’àmbit
de l’ESS i l’emprenedoria, actualitzat
amb els acompanya-ments que
realitzem.

Les sessions s’agenden amb els ens
locals, adaptant-nos a les vostres
necessitats.

<< Tornar a l’ÍNDEX

(INTRODUCTORI)

1. Objectius de la sessió:

2. Continguts:

A. Conèixer les diferents formes de gestió
de projectes en funció dels seus
models de sostenibilitat.

• De què parlem quan parlem de gestió? Les
diferents dimensions de la gestió de projectes,
des de l’estratègia, a la gestió el dia a dia,
passant per la gestió del projecte o l’entitat,
seguint un exemple pràctic d’una entitat
cooperativa real.

B. Compartir reflexions i eines de
programari lliure que permeten
planificar i gestionar els projectes.

Aquesta sessió es pot combinar amb:

• Gestió estratègica: eines i claus de la gestió
estratègica segons el moment i model de
sostenibilitat del projecte.
• Gestió de projectes: planificació i eines (de
programari lliure) de gestió, segons el model de
sostenibilitat de l’entitat o projecte.
• Gestió del dia a dia: com gestionar el dia a dia
dels projectes segons el moment de l’entitat (o
projecte). Exemple de gestió del dia a dia d’una
entitat cooperativa real.

PRESENCIAL O EN LÍNIA
La sessió està dissenyada i
preparada per a fer-se en format
presencial o en línia (facilitem l’eina
virtual).

Docent: EQUIP
Per aquesta sessió Calidoscoop
compta amb expertes en
emprenedoria i Economia Social i
Solidària (ESS).

Coneixements: ACTUALITZATS

Calendari: A AGENDAR

Coneixement i experiència en l’àmbit
de l’ESS i l’emprenedoria, actualitzat
amb els acompanya-ments que
realitzem.

Les sessions s’agenden amb els ens
locals, adaptant-nos a les vostres
necessitats.

Preferiu una formació
personalitzada?

Us interessa?
Us esperem!
Si, contacteu amb mi

• 699 395 048
• enfortim@calidoscoop.coop

Som cooperativa
dedicada a la
consultoria
en ESS
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Des de Calidoscoop facilitem

disseny de models de
sostenibilitat, comercialització,
gestió i plans de viabilitat

