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BATXILLERAT, CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I
SUPERIOR I PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ





Ponent coopera compta amb un catàleg de formacions relacionat amb l'economia social i solidària i el cooperativisme. 
Està destinat a alumnat de Batxillerat, cicles formatius i programes de formació i inserció, però es pot adaptar a 
tallers per a persones adultes fora del sistema educatiu.

INTRODUCCIÓ

PRESENTACIÓ

L’Economia Social i Solidària són iniciatives socioeconòmiques de producció, comercialització, consum i finançament 
que funcionen dia a dia sota lògiques més democràtiques, equitatives, solidàries i respectuoses amb les persones, el 
medi ambient i els territoris.
 
Adopten la forma de cooperatives i altres empreses de propietat col·lectiva (de productors/es, consumidors/es o 
usuaris/es), d’associacions dedicades al camp social o al desenvolupament local, de xarxes d’intercanvi, d’horts 
comunitaris, de sistemes de gestió comunal, de pressupostos públics participatius, etc.
 
Les característiques de les iniciatives d’ESS són:
1. Donen primacia a la satisfacció de necessitats humanes per sobre del lucre.
2. Gestionen la pròpia activitat econòmica de manera democràtica.
3. Estan compromeses amb el seu medi natural i social.

ÀREA PRINCIPAL I ALTRES ÀREES QUE ES TREBALLEN

L’àrea principal són les ciències socials, en concret l'economia, ja que es tracta de treballar l'economia social i 
solidària i el cooperativisme així com el consum responsable i  el comerç just.

Malgrat això, també es treballa implícitament l’àrea de llengua catalana mitjançant la comprensió i expressió escrita 
i oral,  les matemàtiques (durant el desenvolupament d'una cooperativa d'alumnes) i s'hi pot incloure gairebé qualse-
vol àrea en funció del contingut del taller.





DESCRIPCIÓ
A través de diverses dinàmiques i jocs l'alumnat anirà descobrint que és l'economia social i solidària. A més a més de 
posar en context el sistema econòmic actual i com afecta el nostre planeta i a les nostres vides. Aquest és un taller molt 
dinàmic que aposta per la participació i reflexió constant per part de l'alumnat.

OBJECTIUS
- Conèixer els principis i valors de l’Economia Social i Solidària.
- Saber quins són els trets diferencials de les empreses socials.
- Conèixer altres models empresarials més respectuosos amb les persones i el medi ambient.
- Reflexionar sobre la pròpia contribució a l'economia.

CONTINGUTS
- Els principis i valors de l'economia social i solidària.
- Les característiques de les empreses socials.
 Models empresarials respectuosos amb les persones i el medi ambient.

TEMPORITZACIÓ
- Entre 50 i 120 minuts

ELS TALLERS

TALLER 1 // L'ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA EN EL CONTEXT ACTUAL

DESCRIPCIÓ
El taller té com a objectiu incidir en les diferències entre els models empresarials que podem trobar avui en dia. En 
concret explorarem que vol dir competir i cooperar, i de quina manera apliquen aquests dos criteris sobre les empreses 
i el model jurídic que acaben adoptant. Per acabar parlarem dels diferents valors cooperatius i que aporten a les empre-
ses cooperatives i les persones que hi treballen.

OBJECTIUS
- Conèixer el model cooperatiu i les seves principals característiques
- Descobrir els diferents tipus de cooperatives
- Despertar inquietuds d’emprenedoria col·lectiva
- Transmetre els valors implícits en el treball cooperatiu

CONTINGUTS
- El model cooperatiu i les seves característiques

TEMPORITZACIÓ
- 60 minuts

TALLER 2 // EMPRENEDORIA COL·LECTIVA I COOPERATIVISME



DESCRIPCIÓ
Aquest taller té com a objectiu demostrar a l'alumnat que a través dels actes més quotidians podem transformar el 
nostre entorn. A partir de diferents jocs anirem descobrint com les compres diàries de menjar o la roba que portem pot 
tenir un efecte directe en el nostre barri, poble o ciutat.

OBJECTIUS
- Donar a conèixer l’economia social i solidària com una eina de transformació social.
- Donar a conèixer el consum conscient i transformador
- Desenvolupar la capacitat d’anàlisi crítica de l’alumnat
- Prendre consciència de la capacitat transformadora de cada persona

TEMPORITZACIÓ
- 75 minuts

TALLER 3 // NOSALTRES, AGENTS TRANSFORMADORS

DESCRIPCIÓ
Partint d'experiències en primera persona aquest taller vol acostar la realitat cooperativista de Ponent a l'alumnat. Es 
començarà per una breu introducció de què és una cooperativa i quina és la finalitat de Ponent Coopera per tot seguit 
donar pas a dues o tres experiències de les Cooperatives del territori. En concret, a l'aula hi participaran una persona de 
cada cooperativa per poder explicar en primera persona la cooperativa en què participen i la seva realitat. D'aquesta 
manera cada alumne podrà preguntar tots aquells dubtes que pugui tenir.

OBJECTIUS
- Apropar l’alumnat a les empreses cooperatives del seu entorn.
- Donar a conèixer de primera mà experiències reals d’emprenedoria cooperativa.
- Conèixer les característiques específiques del treball cooperatiu i aprendre les dinàmiques del món laboral i empresarial.
- Visualitzar l’autoocupació mitjançant una cooperativa com a sortida professional.

TEMPORITZACIÓ
- Entre 60 i 120 minuts

TALLER 4: CONEIXEM LES COOPERATIVES DEL NOSTRE ENTORN



DESCRIPCIÓ
Crear una cooperativa d'alumnes pot ser una experiència pedagògica molt enriquidora, ja que l'alumnat podrà experi-
mentar de primera mà el fet cooperatiu. Amb aquest es pretén que cada alumne pugui esdevenir el protagonista de l'acti-
vitat, participant de tot el procés de creació, producció i tancament de la seva pròpia cooperativa. El projecte es pot 
relacionar fàcilment amb els continguts obligatoris de les diferents matèries curriculars. A banda, de gènera unes 
relacions més igualitàries i cohesionades entre els mateixos alumnes.

OBJECTIUS
- Experimentar la realització d’una activitat econòmica a través d’una empresa democràtica i participativa
- Posar a l’abast de les participants activitats i processos que els permetin assajar de forma activa els valors cooperatius: 
democràcia, participació, ajuda mútua i solidaritat
- Identificar com l’economia social i cooperativa pot esdevenir una eina per enfortir i enriquir els projectes emprenedors
- Corresponsabilitzar a l’alumnat en un projecte en el qual les decisions seran preses per elles mateixes

CONTINGUTS
- La cooperativa com a model d'empresa democràtica i participativa.
- Els valors cooperatius.
- L'economia social i solidària i els seus principis.

TEMPORITZACIÓ
- Aquesta activitat és pensada per mantenir-la al llarg del curs, per tant, s'adaptarà a les necessitats de cada grup 
classe.

PROJECTE // CREEM UNA COOPERATIVA D'ALUMNES



PROMOU I FINANÇA: 


