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MOOC on Social Business: A sustainable Way to Face the Most Pressing Needs of Our Time
Universitat Pompeu Fabra
 Crear debat i aprenentatge sobre

Presentació
L’acció consisteix en oferir formació a
totes aquelles persones que ho desitgin a
través d’un MOOC (Massive Online Open
Course) impartit a la Platforma Future
Learn.

pràctiques internacionals entorn a les
empreses socials

Continguts
 Aprendre la diferència entre: economia
social, tercer sector i empreses socials.

 Les formes legals adients per a les

Objectius
 Oferir formació entorn a l’economia
social al major nombre de persones
possibles, tant a nivell nacional com
internacional.

 Sensibilitzar sobre el impacte que tenen

empreses socials.

 Les necessitats socials
 Mesures de impacte social.

Metodologia i Estructura

Destinataris

El MOOC es desenvolupa durant un
període de 4 setmanes amb una dedicació
estimada setmanal de 2 hores. El curs
està impartit en anglès, acompanyat de
subtítols en català i en castellà.

Persones interessades en l’economia i les
empreses socials.

Cada setmana consisteix en un vídeo i
algunes activitats per assimilar els
conceptes explicats en el vídeo o explorarne de nous. Conté entrevistes al Professor
Muhammad Yunus i les empreses socials
Espigoladors i Moltacte. També hi ha una
petita avaluació setmanal.

 El model de negoci: el CANVAS social.

Calendari
Primera Edició: 5 de Desembre 2016 al 3
de Gener 2017
Segona Edició: 17 d’Abril al 14 de Maig
2017

les organitzacions a nivell social,
econòmic i mediambiental.

Dubtes i consultes
Per a qualsevol informació al respecte podeu contactar amb Ester Oliveras, Professor agregada UPF i Vicedegana de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials a ester.oliveras@upf.edu

Facilitadors
Ester Oliveras - Professora agregada UPF

Andrea Balletbó i Paula Veciana - Professores associades UPF i consultores a Tandem Social

En l’enllaç següent es pot consultar més informació, visualitzar el tràiler del curs i també permet registrar-se.
https://www.futurelearn.com/courses/social-business

Promotors:

Amb el finançament de:

