Aberdeen Cooperativa
Activitat econòmica

Contacte

Nom del sector d’activitat:

Web entitat

Acadèmia de llengua anglesa

https://www.aberdeenacademia.com/
Xarxes socials:

Àmbit geogràfic:		

Dades bàsiques

Catalunya

Nom jurídic:

Sinopsis de l’activitat / 800 caracters max.

Aberdeen Cooperativa, SCCL
NIF/CIF:

F67047282
Data de constitució:

01/09/2017

https://twitter.com/AberdeenCooper1

Nº de persones socies:

7
Nº de persones treballadores:

11

Forma Jurídica

Cooperativa de treball associat
Xarxa a la qual pertany

https://www.facebook.com/aberdeenenglishschool/

L'acadèmia d'anglès Aberdeen havia estat originàriament una
empresa mercantil (SL) que a l'agost de 2017 algunes de les
treballadores assalariades van decidir adquirir-la comprant el
traspàs i transformant-se en cooperativa. La seva tasca va més
enllà de l'aprenentatge de la llengua anglesa, ja que treballen
amb l'alumnat la consienciació entorn al respecte dle emdi
ambient, coneixement del territori i la igualtat de gènere, entre
altres.
Utilitzen una metodologia innovadora en quant a l'educació
emprant una metodologia comunicativa que fomenta
l'aprenentatge inclusiu, de forma cooperativa i desenvolupant
l'autonomia dels alumnes.
La cooperativa és sòcia de Som Energia, fan servir paper
reciclat a les classes i, alhora, reciclen i estalvien tot el material
i recursos possibles. Intercooperene amb altres projectes
formant part de la XES i la xarxa local, i estan de federades a
la Federació de Cooperatives de Treball.

Xarxa d'Economia Solidària (XES)
Altres xarxes:

Federació de Cooperatives de Treball

https://twitter.com/AberdeenCooper1
Carrer:

Avinguda Francesc Macià, 33
Municipi:

Comarca:

Santa Coloma de Gramenet Barcelonès Nord
Telèfon:

934660226

Persona de contacte:

Isa

Correu electrònic:

aberdeencooperativa@gmail.com

Bones Pràctiques :
Innovació en l’activitat.

Pràctiques Transformadores:
Impacte:

Economia i política de lucre.

Compromís social i cooperació.

Desenvolupament territorial.

Social

Equitat i democràcia.

Qualitat del treball.

Internacionalització.

Cultural

Sostenibilitat ambiental.

Innovació social o dins de l’ESS

Col·laboració i intercooperació.

Mediambiental
Pràctica transformadora específica desenvolupada durant la pandèmia:

Gestió i organització interna.
Transformació en cooperativa.

Altres:

Manteniment de l'activitat online amb adaptació de la
metodologia.
Enllaços externs (Pam a Pam, Balanç Social, video del projecte, etc.):

https://pamapam.org/ca/directori/aberdeen-cooperativa/

Promogut per:

Amb el finançament de:

