
 

 

 
 

Escola Popular d’Economia Feminista Virtual 

Comencem la dècima edició de l'Escola Popular d'Economia Feminista, en aquesta 

ocasió la realitzarem a Granollers i de forma virtual. 

Treballarem al voltant de 5 mòduls temàtics descrits tot seguit durant 9 setmanes on 

podrem compartir sabers, documents, experiències i videoconferències per treballar 

des de l'economia feminista diferents temes i problemàtiques. 

Tots els mòduls duressin 2 setmanes, excepte el primer ja que és un mòdul introductori 

a l'espai virtual que anem a vivenciar. Es tracta i un mòdul d'introducció a la plataforma 

virtual, per aprendre a manejar-nos per la qual cosa serà el nostre espai virtual. 

La data d'inici de l'escola serà el 25 de maig, i la seva data de finalització 26 de juliol. 

 

 

TEMA 0: INTRODUCCIÓ A LA PLATAFORMA INFORMÀTICA 

Objectiu: Familiaritzar-se amb la plataforma virtual i amb com serà la interacció en els 

diferents espais de l'Escola Popular de Economia Feminista virtual 

 

 



 

 

TEMA 1: NOSALTRES I L'ECONOMIA: INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA FEMINISTA, 

TREBALL I TEMPS DE VIDA 

Objectius: Introducció bàsica sobre economia feminista. 

Reflexionarem sobre com l’economia ens 

travessa, sobre la construcció feminista de 

sabers i la nostra distribució del temps, energia 

per els treballs i les nostres  necessitats. 

Conceptes a treballar: 

Introducció a l'economia, treball i 

temps de vida. 

 

 

TEMA 2: POSANT LA VIDA LA CENTRE / POLITITZANT EL MALESTAR 

Objectius: Treballar elements claus per a ficar col·lectivament la vida al centre.  

Reflexionarem sobre com l'economia de 

mercat posa a centre el guany i com 

l'economia feminista i les propostes de el 

“buen vivir” proposen posar a centre la vida. 

Coneixerem el concepte de polititzar el 

malestar com a proposta de treball de la 

vulnerabilitat, la interdependència i els mites 

del capacitisme. 

Conceptes a treballar: 

“Buen vivir”, vides vivibles, 

polititzar el malestar, col·lectivitat, 

comunitat, malaltia, vulnerabilitat, 

etc. 

 

 

TEMA 3: APROPIACIÓ DELS COSSOS DE LES DONES I CAPITALISME 

Objectius: Treballar conceptes sobre economia feminista introductoris. 

Treballarem des de l'experiència l'apropiació 

dels cossos de les dones i l'encerclament de 

terres com l'aliança patriarcal que ordena el 

model econòmic en què vivim. 

Conceptes a treballar: 

Apropiació dels cossos de les 

dones, encerclaments, model 

econòmic, acumulació per 

despossessió, valorització i 

visivilització de les cures de la vida. 

 

 

 



 

 

TEMA 4: COLONIALISME-CADENES GLOBALS DE CURA 

Objectius: Conèixer el colonialisme com a part de el model i ubicar-lo en la nostra 

quotidianitat. 

Treballarem el colonialisme com a part de la 

configuració de el model econòmic actual, 

vinculant-se amb el control de el cos de les 

dones i les cadenes globals de cures. 

Conceptes a treballar: 

Colonialisme, capitalisme, racisme 

institucional, racisme internalitzat, 

Cadenes globals de cura, etc. 

 

 

 

MÉS INFORMACIÓ... 

- L’escola va dirigida a dones de totes les edats, procedències i situacions de 

Granollers. No calen coneixements previs, sols calen ganes de construir un 

espai de coneixença i reflexió entre dones. 

- L’Escola és un procés, és important participar fins a l'últim mòdul.  

- Data límit per inscriure’s: dimecres 20/05 omplint aquest formulari. 

- Per més informació escriu a economiafeminista@cooperaccio.org 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/dPMkyWJTVwfHHdgj7
mailto:economiafeminista@cooperaccio.org

