
                    

             

 

 

 

 

Futur 
Cooperar des del mon educatiu, per anar més enllà. 

 

Ateneu Cooperatiu del Vallès Occidental  
Propostes al voltant de l’eix E d’actuacions: Difusió destinada a estudiants i professorat de cicles 
formatius de FP de grau superior i/o universitaris 

 
Finalitat: 
 

Apropar un nou model d’economia als centres d’ensenyament com a aposta de transformació 

 

Accions 
“Construïm futur”: posem a disposició dels centres educatius de cicles formatius i  de les universitats 
tallers de formació, experimentació i acostament d’experiències, relacionades amb els seus àmbits 
d’estudi, vinculades a l’Economia Social i el Cooperativisme. 

“Cooperatives d’alumnes”: acostant als centres educatius (primària, secundària i cicles)  propostes i 
eines per fer de l’Economia Social un eix curricular transversal,  impulsant cooperatives d’alumnes i/o 
facilitant eines i materials al professorat. Curs 2017-2018. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entitats promotores:           Finançat per: 

  



                    

             

 
 
 
 

“Construïm futur” 
Descripció 

Es tracta d’un taller presencial introductori al model cooperatiu (Càpsula 1) d’una durada 
d’hora i mitja, que pot anar seguit o no (en funció de la demanda del centre) d’una segona part 
que consistirà en: 

- Càpsula 2-visita d’una o vàries cooperatives al centre, relacionades amb el/s cicle/s que 
s’imparteixen 

- Càpsula 2-Inicicativa social: aprofundiment en el model de Cooperativa d’Iniciativa 
Social 

Destinataris 

El programa s’adreça a l’alumnat de Cicles Formatius de Grau Superior dels centres 
educatius i Universitats del Vallès Occidental.  

Altres nivells educatius 

Si voleu treballar l’ESS i el cooperativisme en altres nivells educatius, des de l’Ateneu 
Cooperatiu us podem derivar al programa “Taller FES COOP! Emprenedoria 
cooperativa a l’aula” o “Cooperatives d’alumnes” (per al curs 2017-18) adreçats a ESO, 
Batxillerat i Cicles en general. 

 

Calendari 

Els tallers es desenvoluparan de l’1 d’abril al 15 d’octubre de 2017. 

 

Inscripcions 

Podeu fer la sol·licitud d’inscripció directament des de la web o amb el següent link: 

https://goo.gl/forms/t9kdMzv6JcDn9zpy1 

o si preferiu, contacteu directament amb l’Ateneu al seu mail: info@ateneucooperatiuvalles.org 
 
Procés de selecció de les iniciatives participants 

El projecte té un màxim respecte al número de participants, cal fer la preinscripció a través de 
l’Ateneu cooperatiu del Vallès Occidental, les places s’ompliran per ordre d’inscripció 

  

 



                    

             

 

 

 

 

Càpsula 1- Taller 

L’Economia Social i el model cooperatiu. 

Relació amb el currículum 

Els tallers es poden vincular a: 

A cicles formatius: 

Mòduls transversals d’ Empresa i Iniciativa Emprenedora o  Projecte. També es 
relacionen amb els mòduls de les famílies professionals d’Administració i Gestió, 
Comerç i Màrqueting o Serveis Socioculturals i a la Comunitat. 

A universitats: 

Assignatures d’economia i creació d’empreses o projectes d’emprenedoria dels 
diferents graus i postgraus. També a graus específics d’economia, empresa o 
sociologia. 

Objectius  

Estimular l’emprenedoria col·lectiva entre l’alumnat i especialment el model 
cooperatiu: 

 Fer reflexionar entorn de l’empresa democràtica i responsable, l’activitat 
emergent i la vocació innovadora. 

 Donar a conèixer el marc cooperatiu, els principis, els valors i el funcionament 
bàsic del model cooperatiu. 

 Aconseguir una bona sensació sobre les cooperatives per part de l’alumnat, que 
pugui considerar l’opció en la seva futura vida laboral. 

Donar un suport pedagògic al personal docent que permeti incorporar la temàtica a la 
programació de l’aula. 

 Servir com a punt de partida per tal que el professor o la professora pugui 
aprofundir en la matèria en la mesura de les necessitats de la seva àrea 
curricular, i amb el grau que consideri més adequat als seus objectius.  

Durada i horari 

Taller presencial d’una hora i mitja de durada a càrrec d’un especialista en 
cooperativisme. Es realitzarà l’activitat en data i horari prèviament pactats. 

Es podrà adaptar la durada del taller a les necessitats del centre 

 



                    

             

 

 

 

 

 

Metodologia i Estructura 

Es tracta d’una sessió presencial, es planteja com un element motivador per l’alumnat, 
que el professorat pot aprofitar com a punt de partida per un treball sobre la fórmula 
empresarial cooperativa. 

Els tallers tenen una metodologia vivencial i participativa, a fi d’aconseguir un cert 
impacte significatiu sobre el concepte de base: de quina manera els valors es 
tradueixen en estructures de funcionament. Per això, combinen dinàmica, exposició 
teòrica i visualització de vídeos.  

 

Continguts 

El taller proposa a l’alumnat un procés conceptual, partint dels valors per arribar a 
l’estructura de l’empresa cooperativa 

 5’ Benvinguda i presentació del taller i de l’Ateneu Cooperatiu de Vallès Occidental 
 10’ L’economia social 
 10’ Què és una cooperativa- tipus de cooperatives 
 5’ Projecció del vídeo: “Empreses amb valors” 
 10’ Treball en grup: les diferències entre una societat mercantil i una cooperativa 
 15’ Posada en comú 
 10’ El funcionament d’una cooperativa i tipus de cooperatives 
 5’ Projecció del vídeo “un dia Co” 
 5’ Presentació dels serveis de l’Ateneu Cooperatiu que poden interessar als alumnes 
 20’ Preguntes, dubtes, intercanvi d’impressions 

Requisits tècnics 

Per la realització dels tallers cal una aula de dimensions suficients per encabir tots els 
alumnes participants en cercle, asseguts en cadires. L’aula ha d’estar lliure de taules i 
entrebancs a fi de poder realitzar la part més dinàmica. 

També calen un projector i un ordinador. 

  



                    

             

 

 

 

 

Càpsula 2 - Visita 

Coneixem les cooperatives del nostre entorn 

Convidem a una cooperativa de l’entorn que estigui relacionada amb la família professional del 
cicle o el grau universitari al que pertanyen els alumnes, a fer una sessió divulgativa sobre el 
seu funcionament, la seva organització i la seva activitat. 

Es tracta d’una continuació opcional a la Càpsula 1, a concretar amb el centre en funció de les 
necessitats, horaris i disponibilitat de les cooperatives col·laboradores. 

Objectius 

 Apropar els i les alumnes a les empreses cooperatives del seu entorn i de la seva branca 
professional. 

 Donar a conèixer de primera mà experiències reals d’emprenedoria cooperativa 
 Entendre i explicar apropant-se a la realitat la cooperativa com una opció́ a l’hora de fer 

emprenedoria social 
 Generar vincles entre els centres educatius i les cooperatives de la zona i el sector professional dels 

cicles que imparteixen 
 

Continguts i metodologia  

1) Benvinguda a càrrec del personal d l’Ateneu Cooperatiu qui farà una presentació i contextualitzarà a 
la/les cooperatives convidades. 

2) Explicació a càrrec del personal de la cooperativa convidada 
 activitat econòmica de la cooperativa i els seus integrants 
 origen de l’emprenedoria, trajectòria i evolució́ fins a la situació actual 
 estatuts i reglaments interns, òrgans de govern, funcionament, reunions periòdiques o 

assemblees i de la presa de decisions 
 gestió dels recursos humans i mesures de responsabilitat adoptades 
 repàs d’algunes de les dades econòmiques més rellevants, estratègies de creixement i 

d’internacionalització 
3) Torn de preguntes i valoració en el moment sobre l’experiència.  
 

Durada i horari 

Cada visita tindrà una durada d’1 hora i  mitja, si es programa el mateix dia i horari que la Capsula 1, la 
durada total de la sessions seran de tres hores amb un breu descans entre les dues. 

 

 



                    

             

 

 

 

 

 

Càpsula 2 – Cooperatives d’iniciativa social 

Es tracta d’una capsula alternativa a la visita, en la que es parlarà del model específic 
per al sector dels serveis a les persones. 

D’altra banda també s’ofereix per als cicles formatius d’Integració Social i Educació 
infantil i als Graus de treball Social i Educació Social, la possibilitat de realitzar una 
segona part del taller orientat a donar a conèixer el model de les cooperatives 
d’Iniciativa social, que són les que més predominen en aquest sector. 

 

 

  



                    

             

 
 
 
 

 
“Cooperatives d’alumnes” 
Presentació 

L’acció consisteix en l’acompanyament expert per a crear amb els alumnes, una societat 
cooperativa, formada i gestionada pels propis alumnes, que amb la col·laboració del 
professorat, que durant com a mínim, un curs escolar, desenvolupi activitats productives i 
econòmiques, amb l’objectiu de posar a la venda, productes o serveis. 

 

La seva finalitat principal és la de potenciar l’emprenedoria dels alumnes a través de la creació 
d’una empresa cooperativa, on la participació i la implicació dels alumnes sigui clau, ja que les 
decisions seran preses per ells mateixos, alhora que hauran de ser responsables de la gestió 
social i econòmica de la cooperativa i dels resultats de la seva activitat. 

Objectius 

 Formar i acompanyar als equips docents que hauran de liderar la creació de les cooperatives 
d’alumnes 

 Fomentar l’emprenedoria i els valors cooperatius entre els alumnes de primària i secundària a 
partir de la creació d’una empresa cooperativa. 

 Identificar com l’economia social i cooperativa pot esdevenir una eina per enfortir i enriquir els 
projectes emprenedors 

 Experimentar la realització d’una activitat econòmica a través d’una empresa democràtica i 
participativa 

Continguts 

L’economia social i cooperativa: eina per crear activitat econòmica. 

Aspectes que es treballaran: 

 Les cooperatives com a model empresarial de gestió democràtica i participativa 
 Procés de Constitució de la Cooperativa. La gestió social i la gestió econòmica 
 Definició de l’activitat econòmica i els mecanismes de comercialització. 
 Mecanismes de finançament de les cooperatives 
 Màrqueting: Creació de la marca i logotip de la cooperativa. 
 Realització de l’activitat econòmica. 
 Resultats i distribució dels excedents. 

L’acompanyament a cada escola o institut  permetrà ajustar els continguts a les necessitats 
específiques de cada centre. 

 



                    

             

 

 

 

 

 

Metodologia i Estructura 

1 sessió Inicial de presentació de projecte: Es farà una sessió inicial per a presentar el projecte 
a escoles i instituts i planificar el calendari de desenvolupament. 

Sessions de treball amb el professorat: per a formar i capacitar als equips docents per a la 
creació i seguiment de les cooperatives d’alumnes. Una sessió col·lectiva per compartir 
reflexions i experiències amb docents d’altres centres i experts en l’àmbit del cooperativisme 
estudiantil. 

Sessions de treball amb els alumnes Una primera sessió divulgativa sobre les cooperatives i els 
mecanismes per a crear-les i gestionar-les i una segona sessió enfocada al l’acte de constitució i 
al funcionament i dinamització de les assembles i de les reunions del consell rector. 

Acompanyament individualitzat per part d’una persona experta per a recolzar al professorat a 
als alumnes de les cooperatives al llarg del desenvolupament del procés. 

Destinataris 

Instituts de secundària, centres de secundària concertats, i centres d’educació especial. 

Calendari 

El projecte es desenvoluparà al llarg del curs 2017-18. 

 

Inscripcions i places per a participar en “Cooperatives d’alumnes” 

El projecte té un màxim respecte al número de participants, feu la vostra reserva de plaça de 
cara al proper curs posant-vos en contacte amb l’Ateneu cooperatiu del Vallès Occidental. Les 
places s’ompliran per ordre d’inscripció. Un cop iniciat el curs 2017-18 ens posarem en contacte 
amb els centres per a participar en el programa. 

Les inscripcions no estan encara obertes, si voleu informació escriviu l’Ateneu i ens posarem en 
contacte amb vosaltres: info@ateneucooperatiuvalles.org 
 

 

 

 

 

 


