
 

 

PROGRAMA 

ESCOLA POPULAR D'ECONOMIA FEMINISTA virtual - Montornès 2020 

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

realitzarem a Montornès i de forma virtual. 

El context de l'COVID-19 ens convida a explorar noves formes de trobar-nos per compartir 

sabers, experiències, coneixements i anàlisi sobre el que està passant al nostre entorn, com 

ho estem vivint i com forma part de lògiques i processos estructurals que ens travessen 

Volem generar l'espai per aprendre juntes, encara i en l'estat d'alarma, per això ens animem 

a llançar la convocatòria virtual de l'Escola d'Economia Feminista. 

Treballarem al voltant de 5 mòduls temàtics, tots seguits durant 5 setmanes, on podrem 

compartir sabers, documents, experiències i videoconferències per treballar des de l'econo-

mia feminista, diferents temes i problemàtiques. A més ens reunirem cada dimarts a una 

sessió online. 

Tots els mòduls duren una setmana excepte el primer mòdul, ja que és introductori per a 

aprendre a manejar el que serà el nostre espai virtual: la plataforma virtual (Moodle de          

CooperAcció). 

La data d'inici de l'escola, és el 8 de juny i la data de finalització és el 12 de juliol. 

 

 

 



 

 

1. 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 d'Economia Feminista virtual. 

De l'8 a el 14 de juny 

 

2.  Nosaltres i l'economia: Introducció a l'economia feminista. 

Objectiu: Generar grup i introducció bàsica sobre economia feminista. 

De l'15 al 21 de juny 

 

3. La nostra economia i temps de vida. 

Objectiu: Visibilitzar la distribució de el temps, l'energia per als treballs i les nostres 

necessitats. 

De l'22 al 28 de juny 

 

4.  Posant la vida al centre- Polititzant el malestar. 

   Objectiu: Treballar elements claus per situar col·lectivament la vida al centre. 

   De el 29 de juny a l 5 de juliol 

 

5.  Apropiació, encerclaments i colonialisme. 

   Objectiu: Treballar conceptes sobre economia feminista introductoris 

   De el 6 a el 12 de juliol 

 

 

MÉS INFORMACIÓ... 

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

de Montornès. No calen coneixements previs, només 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.  

- Per més informació escriu a economiafeminista@cooperaccio.org 
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