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Introducció a la igualtat d’oportunitats i la no 
discriminació en el marc de l’empresa

Mòdul 1- La igualtat d’oportunitats i la no discriminació 
a l’empresa

1. Com s’emmarca la igualtat d’oportunitats dins la RS de 
l’empresa? 

2 La Llei Orgànica 3/2007 per a la igualtat efectiva de dones i

El Bon Govern a l’empresa familiar com a expressió 
de Responsabilitat Social

1. Els tres cercles de l’empresa familiar

2. Els òrgans de govern

3. La successió
2. La Llei Orgànica 3/2007 per a la igualtat efectiva de dones i 

homes.

3. Beneficis d’implantar la igualtat d’oportunitats dins 
l’empresa

Mòdul 2 - Conceptes bàsics sobre igualtat i gènere per 
l’àmbit productiu

Mòdul 3 - Principals eines per implementar la igualtat a 
l’empresa: 

1. El Pla d’igualtat i els seus àmbits d’actuació

4. El Bon Govern

Dates de realització: 5 de novembre de 2013 – de 16:00 
a 20:00h. (4h)

Lloc de realització: Cafè de Mar al c. Santa Rita, 1 –
08301 - Mataró

Expert: Oriol Tarrats. Formador, assessor i consultor en 
RSE Soci de Vector 5 Excel·lència i Sostenibilitat SL
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2. Algunes mesures concretes 

Dates de realització: 6 i 20 de novembre de 2013 – de 
10:00 a 14:00h. (8h)

Lloc de realització: Aposta SCCL al c. Premià, 15 1a 
planta - 08014 - Barcelona

Experta: Esther Sánchez Ledesma. Formadora, assessora i 
lt RSE i li t i lt t d’ t it t

RSE. Soci de Vector 5, Excel lència i Sostenibilitat, SL.

Com calcular el retorn social de l’organització

1. Presentació del concepte de Retorn Social.

2. Identificació de les aportacions de les cooperatives.

3. Presentació de metodologies de càlcul del retorn social 
(SROI, Bé Comú...)

4 P t ió d b à ti

Se
m consultora en RSE, especialista en igualtats d’oportunitats. 

Col·laboradora de Vector 5, Excel·lència i Sostenibilitat, SL.
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4. Presentació de bones pràctiques

Data de realització: 26 de novembre de 2013 – de 16:00 
a 20:00h. (4h)

Lloc de realització: Aposta SCCL al c. Premià, 15 1a 
planta - 08014 - Barcelona

Experta: Marian Torres. Consultora social. Certificada per 
The SROI Network - NEF (New Economic Foundation) 
L d

Consum responsable: el poder del consumidor

1. El poder de la persona consumidora

2. Què és la RSE?

3 Casos pràctics d’empreses que gestionen la seva Ta London
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3. Casos pràctics d empreses que gestionen la seva 
responsabilitat social.

Data de realització: 28 de novembre de 2013 – de 19:00 a 
21:00h. (2h)

Lloc de realització: Aposta SCCL al c. Premià, 15 1a 
planta - 08014 - Barcelona In

sc
ri
p
ci
o
n
s

Inscripció online a través de  www.aposta.coop

Per  a més informació podeu trucar al Tel: 93 318 81 
62 (ext. 2) o bé enviar un correu a info@aposta.coop

Accions subvencionades pel Servei d’Ocupació de Catalunya del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i el Fons Social Europeu


