Activitats de foment del cooperativisme i
l’Economia Social i Solidària
Curs 2018-19
Coòpolis - Ateneu de cooperatives de Barcelona i les cooperatives L’Esguard i Reflexes hem
treballat conjuntament per desenvolupar un catàleg d’activitats participatives i vivencials amb
la finalitat de donar a conèixer el model d’empresa cooperativa i apropar l’Economia Social i
Solidària als joves de la ciutat.
A continuació us presentem el recull d’activitat formatives que oferim. Són gratuïtes i
compatibles entre si.

Xerrada introducció al cooperativisme i l’Economia Social i Solidària
Alumnat
Objectius

Prioritàriament 3r i 4t d’ESO i Batxillerat
●
●
●

Donar a conèixer el model d’Economia Social i Solidària com a model
econòmic proper i realista.
Apropar a l’alumnat models viables d’ESS.
Reflexionar sobre els valors de l’ESS i la seva importància dintre el
sector cooperatiu.

Continguts

1. Què és l’Economia Social i Solidària i quins valors té?
2. La importància de la gestió democràtica i participativa a l’economia i a
l’empresa.
3. Orientació dels recursos a les necessitats humanes.
4. Compromís amb l’entorn i la comunitat.
5. Exemples en diversos sectors.

Durada

Una sessió de 1 hora

Lloc

Centre educatiu

Preu

Taller gratuït

Organitza

Coòpolis. Ateneu Cooperatiu de Barcelona (Cooperatives Reflexes i
L’Esguard)

InstaCoop
Alumnat
Objectius

Prioritàriament 3r i 4t d’ESO (Emprenedoria) i Batxillerat
●
●
●
●

Continguts

Apropar el model cooperatiu a l’alumnat de secundària i postobligatòria.
Treballar els valors cooperatius des d’una vessant vivencial.
Fomentar actituds i habilitats emprenedores.
Apropar als centres educatius les cooperatives del barri.

(Opció de fer una sessió introductòria a través del taller d’Introducció al
cooperativisme i l’ESS)
1. Breu presentació teòrica del model cooperatiu i presentació del taller.
Elaboració d’equips de treball i presa de decisions per tal de poder dur a
terme l’objecte del taller. A cada equip se li assignaria un model d’empresa:
tradicional, cooperativa i cooperativa d’iniciativa social.
(entre la 1a i la 2a sessió l’alumnat ha de realitzar una recerca sobre les
cooperatives que es troben a l’entorn. Opció de fer-ho acompanyats a través del
taller de Rutes Cooperatives)
2. Confecció per part de cada equip de treball d’un pòster sobre alguna de
les cooperatives del barri prèviament presentades.
3. Presentació dels pòsters, rebuda de recompenses “econòmiques” i
reflexió sobre el procés de treball, els valors treballats i intercanvi
d’experiències.

Durada

Tres sessions d’una hora cada una.

Lloc

Centre educatiu

Preu

Taller gratuït

Organitza

Coòpolis. Ateneu Cooperatiu de Barcelona (Cooperatives Reflexes i
L’Esguard)

Rutes empreses cooperatives
Alumnat
Objectius

Prioritàriament 3r i 4t d’ESO i Batxillerat
●
●

●

Continguts

Percebre el cooperativisme com una alternativa al model econòmic
actual.
Comprendre com es desplega l’Economia Social i Solidària per cobrir
els cicles de l’activitat econòmica, visitant experiències històriques i
actuals d’autogestió cooperativa (consum, habitatge, de treball,
servei, etc.)
Conèixer la base social i territorial del model cooperatiu als barris de
Barcelona (xarxa cooperativa).

1. Llegat històric cooperatiu: a partir d’una selecció de punts al territori,
s’explica el llegat històric del barri narrant les diferents experiències i etapes
històriques del cooperativisme a la ciutat barri.
2. Experiències cooperatives actuals: dividirem el grup en subgrups més
petits per visitar diferents experiències del barri en funcionament. Als
diferents punts, una persona sòcia ens explicarà l’experiència concreta del
projecte i, a continuació, l’alumnat podrà formular les preguntes que
s’hauran preparat prèviament o que els hi hagin sorgit durant l’explicació.
Un cop acabada la visita, l’alumnat haurà de respondre un parell de
preguntes relacionades amb allò visitat. Les respostes serviran per
consolidar el que han observat i plantejar-se algunes qüestions, reflexions
que poden ser interessants de cara a l’activitat final (posada en comú).
3. Preguntes obertes al veïnat: es demanarà als alumnes que interroguin
espontàniament a la gent que passa pel carrer per identificar el grup de
coneixença del veïnat sobre el passat i present del moviment cooperatiu i
l’Economia Solidària al barri.
4. Cloenda llegat històric + dinàmica posada en comú: al final del recorregut
els diferents grups s’ajuntaran i posarem en comú allò visitat, amb la
intenció de ressaltar la vigència del moviment cooperatiu a la ciutat de
Barcelona i la seva capacitat per articular i cohesionar socialment l’entorn a
través de projectes cooperatius locals que responen a les necessitats reals.
La sessió clourà amb una dinàmica de valoració on compartirem aquelles
expectatives/motivacions/reflexions que hagin sigut satisfactòries, i
aquelles pors/dubtes/distraccions que hagin sentit durant l’activitat.

Durada

4 hores

Lloc

Sortida fora del centre

Preu

Taller gratuït

Organitza

Coòpolis. Ateneu Cooperatiu de Barcelona (Cooperatives Reflexes i
L’Esguard)

Cooperatives d’alumnes
Cooperatives d’Alumnes
Alumnat
Objectius

Primària, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius
●
●
●

Continguts

Educar en el cooperativisme introduint a l’alumnat en els valors i
principis de la cooperació social.
Treballar els valors cooperatius de manera pràctica i aplicada
mitjançant la realització d’un projecte organitzat cooperativament.
Acompanyar als i les joves, i l’equip docent en la posada en
funcionament d’una cooperativa d’alumnes. La cooperativa serà
l’instrument mitjançant el qual els alumnes gestionin un projecte
col·lectiu, amb activitat productiva i econòmica, que tindrà per
objectiu posar a la venda productes o realitzar activitats o serveis, en
el marc de la comunitat educativa.

Per iniciar el procés de constitució d’una cooperativa d’alumnes oferim:
Formació al personal docent o professorat: per
empoderar
als
educadors i educadores del centre, oferim dues
sessions de formació
sobre cooperativisme. D’aquesta manera,
volem que es facin seus els
materials i recursos pedagògics que després els serviran per liderar i
executar el projecte amb l’alumnat de forma autònoma.
Sessions presencials amb l’alumnat: realitzem diverses sessions (a acordar
amb el professorat) que permetin posar
a l’abast dels participants,
activitats i processos que els hi
permetin posar en pràctica els valors
cooperatius. Procurem oferir una experiència de participació vivencial en
un projecte comú de base col·laborativa i coresponsabilitzar l’alumnat en un
projecte en el qual les decisions seran preses per elles mateixes.
Espai de coneixença entre cooperatives: perquè
l’alumnat experimenti
la dimensió intercooperativa, organitzem
trobades entre cooperatives
d’alumnes perquè comparteixin
vivències
Seguiment del projecte cooperatiu: un cop constituïda
la cooperativa,
es fa un seguiment i acompanyament en l’execució de les cooperatives
d’alumnes en funció de les necessitats del professorat, ja sigui via
telemàtica o a través d’alguna dinàmica puntual a l’aula.

Durada

A acordar amb el professorat

Lloc

Centre educatiu

Preu

Taller gratuït

Organitza

Coòpolis. Ateneu Cooperatiu de Barcelona (Cooperatives Reflexes i
L’Esguard)

