
 

Sol·licitud de pressupost per a la contractació d’un servei de comunicació de 

La Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya, EscolesCoop. 

 

La Federació de Cooperatives d'Ensenyament de Catalunya -EscolesCoop- té 

la missió de representar, assessorar i defensar les cooperatives 

d'ensenyament del nostre país. 

Així mateix te la funció d’agrupar i potenciar l'intercanvi entre escoles i crear 

sinèrgies. EscolesCoop ofereix serveis per a la millora de la seva gestió i 

qualitat, i formació per a les professionals i sòcies cooperativistes de tot el 

col·lectiu, en tant que motors i eixos del fet educatiu cooperatiu. 

En aquests moments (gener 2021) EscolesCoop agrupa a 41 escoles 

cooperatives, que apleguen 5.494 sòcies cooperativistes i 1.867 

treballadores que eduquen a 16.630 alumnes. 

Representa un model d’escola laica, plural, inclusiva, activa, humanista i 

integrada en els valors d’una societat catalana, i que aprèn a participar 

voluntàriament i de forma democràtica donant gran rellevància al treball en 

comú.  

www.escolescooperatives.cat 

 

1. ABAST DE LES NECESSITATS I DE L’ENCÀRREC 

EscolesCoop requereix el suport d’un professional o d’una empresa en 

les següents qüestions:  

● Orientació i disseny de l’estratègia de comunicació de l’entitat i 

de les accions que desenvolupa en relació al pla estratègic. 

● Relació amb els mitjans de comunicació, especialitzats i 

generalistes  

● Redacció de comunicats de premsa  

● Redacció de cròniques de les activitats desenvolupades.  

● Gestió de les xarxes socials (twitter)  

● Gestió i edició del butlletí electrònic 

● Implementació de la nova imatge corporativa  

● Gestió i actualització de la pàgina web (wordpress)  

 

2. DOCUMENTACIÓ SOL·LICITADA  

 

● Pressupost anual detallat segons conceptes descrits en el punt 

1.  

● Experiència de la persona o organització en l’àmbit de la 

comunicació i relació de serveis similars realitzats  

http://www.escolescooperatives.cat/


 

● Descripció de la metodologia de treball.  

● Podran optar a l’adjudicació del contracte les persones físiques 

o jurídiques que tinguin capacitat de desenvolupar un projecte 

d’aquestes característiques. 

● Es prioritzarà el coneixement de les escoles cooperatives i del 

món de l’educació. 

 

3. PRESENTACIÓ 

El termini de presentació de pressupostos finalitzarà el 05/02/2021, a 

les 15:00 hores i s’han d’enviar per correu electrònic a 

melania@escolescooperatives.cat . Per qualsevol aclariment podeu 

trucar-nos al 93 318 81 62 
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about:blank

