Mòdul 1
Introducció a l'emprenedoria social

Introducció al mòdul

En aquest primer mòdul, explicarem quines són les característiques principals que fan que
una empresa sigui social; qui són les persones responsables de l'existència de les empreses
socials, és a dir, els/les emprenedors/es socials; i les característiques més rellevants que
defineixen aquestes persones.
Un altre element important de l'emprenedoria social és la innovació social. La majoria
d'empreses socials la incorporen, i és necessari incorporar-la per donar un valor afegit al seu
producte o servei i així aconseguir els objectius que s'ha establert. Aquests, entre altres
elements que veurem més endavant, defineixen les empreses socials. Caldrà veure si aquests
elements són compartits amb les empreses tradicionals o no. També veurem els elements i
característiques que diferencien una empresa social d'una empresa tradicional.
Hi ha diferents fórmules per dirigir i gestionar una empresa social. Cada fórmula sovint ve
donada pel tipus d'òrgan de presa de decisions o pel sistema organitzatiu que s'implementa a
cada empresa. Els òrgans de govern explicaran com es dirigeix una empresa. El "gerent" o
"líder" tindrà diferents maneres de gestionar una empresa. És important saber com es
gestiona una empresa; el perfil que sol tenir el/la líder o gerent, i com es relacionen, com
formen i deleguen/coordinen tasques als/les treballadors/es de l'empresa. Tot i que són totes
empreses socials, poden adoptar diferents fórmules de govern i gestió, lo qual no les allunya
del seu objectiu de promoure un canvi social.
De totes maneres, aquest primer mòdul (lliçó 1 i 2) presenta una visió general dels principis
bàsics sobre com opera una empresa social. Com aquesta empresa, a part de buscar
rendiments econòmics per continuar funcionant, busca, per sobre de tot, un benefici social o

mediambiental. Millorar la qualitat de vida de la comunitat en la que es troba, o d'un
col·lectiu vulnerable.
En definitiva, això és el que fa que una empresa adquireixi el nom de l'empresa social.

Índex de continguts del mòdul
–

Què és una empresa social?

–

Què és un/a emprenedor/a social?

–

Què és la innovació social?

–

Quina és la diferència entre una empresa social i un negoci tradicional?

–

Com es dirigeix una empresa social?

–

Com es gestiona una empresa social?

–

Com es finança una empresa social?

–

Recursos per a seguir aprenent

