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Durada de l’activitat o taller.
Lloc de realització i format (virtual o presencial).
Condicions associades a l’activitat o taller.
Entitat que dinamitza l’activitat.
Article o entrada al blog de Coop Maresme. Fent clic sobre la fletxa podràs obrir l’enllaç
de la notícia.
Vídeo del canal de YouTube de Coop Maresme. Fent clic sobre la icona podràs obrir
l’enllaç del metratge.

Totes les activitats són gratuïtes. Per a més informació i programació contactar a
sensibilitzacio@coopmaresme.cat.

Edita:

Catàleg de tallers dinamitzats i recursos per apropar l’economia social i solidària a l’aula

Maresme, gener 2021
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Activitats per l’alumnat

1
Taller d’introducció a
l’economia social i solidària
i el cooperativisme
Càpsules d’una a dues hores.
Al centre educatiu o virtualment
amb connexió des de l’aula.

Taller gratuït.
Coop Maresme

Adreçat a:
Alumnat d’ESO, PFI, Batxillerat i Cicles Formatius.

Continguts:
L’activitat consistirà en una sessió dinàmica en què s’introduirà als alumnes al model cooperatiu.
Durant la sessió s’explicaran els valors i principis del cooperativisme, quins són els trets diferencials de les empreses cooperatives i com funcionen i es posaran exemples reals d’empreses coop-
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eratives.

Objectius:

Depenent de la durada de la sessió es podrà
aprofundir més o menys en l’explicació.

- Donar a conèixer l’economia social i solidària com a un model real.
- Conèixer les característiques específiques del treball cooperatiu.

- Fomentar la reflexió crítica, el debat entorn l’economia social i cooperativa i els seus valors.

- Visualitzar l’autoocupació mitjançant una cooperativa com una possible sortida professional un
cop acabats els estudis.

4
Aquests tallers es poden complementar amb els tallers d’emprenedoria social explicats a la pàgina 10.

Activitats per l’alumnat

2
Ruta de l’economia solidària
Càpsules d’hora i mitja a dues hores.

Activitat gratuïta.

Ruta presencial a cooperatives de Mataró
(barri de l’Havana i Centre).
Possibilitat de visitar entitats d’altres poblacions del Maresme. Alternativa virtual.

Coop Maresme

Adreçat a:
Alumnat d’ESO, PFI, Batxillerat i Cicles Formatius.

Continguts:

Es recomana fer una taller posteriorment a
l’aula per a consolidar els coneixements i permetre una bona formació introductòria al món
del cooperativisme i l’economia solidària.

Proposta vivencial per conèixer les iniciatives de
l’economia social i solidària, escoltant les experiències de les seves sòcies en primera persona amb el
desplaçament físic a les seus de les cooperatives
(en les sessions presencials). El format de ruta, que
implica el desplaçament de les participants d’un
punt a un altre, permet, alhora, temps per pensar
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en allò experimentat.

Objectius:

- Donar a conèixer l’economia social i solidàriacom a un model real.

- Conèixer experiències i pràctiques reals de cooperativisme, explicades per les seves protagonistes.

- Fomentar la reflexió crítica, el debat entorn l’economia social i cooperativa i els seus valors.

- Visualitzar l’autoocupació mitjançant una cooperativa com una possible sortida professional un
cop acabats els estudis.

Mira el vídeo resum:
‘Ruta de l’Economia Social a Mataró #rutescoop’
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Activitats per l’alumnat

3
Constitució de cooperatives
d’alumnes
Diverses sessions a acordar amb el
professorat.

Activitat gratuïta.

Al centre educatiu.

Coop Maresme (L’Esberla, SCCL)

Adreçat a:
Alumnat d’ESO, PFI, Batxillerat i Cicles Formatius.

Continguts:
Sessions col·lectives dirigides a la creació de cooperatives d’alumnes. L’acompanyament engloba:
la constitució i la creació de l’empresa cooperativa, l’elecció de càrrecs, la realització de l’activitat,
l’obtenció de resultats i la distribució d’excedents,
si escau. Les accions aniran acompanyades de
dinàmiques per viure els valors cooperatius, posar
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en pràctica competències participatives i formació
per al professorat.

Objectius:

- Oferir una experiència de participació vivencial en un projecte comú de base cooperativa.

- Posar a l’abast dels participants activitats i processos que els hi permetin posar en pràctica els
valors cooperatius.

- Coresponsabilitzar l’alumnat en la presa de desicions del projecte.

- Acompanyar al professorat per liderar el projecte dins les seves aules.

- Fer el seguiment i acompanyament en l’execució de les cooperatives d’alumnes.

clica aquí per llegir l’entrada al blog:
‘Es constitueixen quatre cooperatives d’alumnes de l’INS Thos i Codina de Mataró’
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Activitats per l’alumnat

4
VilaEssCoop, l’escape room
virtual i col·laboratiu
Una hora.

Activitat gratuïta.

Virtual. Realitzable tant des del domicili
com des del centre educatiu, ja sigui en
una mateixa aula o en espais diferenciats.

Coop Maresme (Xarda d’Ateneus
Cooperatius)

Adreçat a:
Alumnat d’ESO, PFI, Batxillerat i Cicles
Formatius.

Continguts:
Eina virtual i didàctica que us permetrà apropar
l’ESS i el cooperativisme a l’alumnat, d’una manera col·laborativa, divertida, dinàmica i amena. El
joc es dissenya pensante en oferir-vos una alternativa a les sessions presencials, alhora que fa-
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cilita la interacció a distància, fomenta el treball
en grup i presenta una atracció pels joves en ser

Es recomana fer una sessió prèvia o posterior
en format taller per a consolidar coneixements
i permetre una bona formació introductòria al
món del cooperativisme i l’economia solidària.

una proposta creativa, innovadora, actual i lúdica.

Objectius:

- Introduir i/o aprofundir en els conceptes bàsics de ESS i el cooperativisme: l’assemblearisme i el
cooperativisme, el model productiu i l’agroecologia, les cures i el consum de proximitat.

- Comprendre el moviment cooperatiu com una alternativa real al model de gestió econòmica avui
encara dominant, afavorint així el pensament crític i reflexiu.

- Fomentar el treball cooperatiu i la col·laboració entre l’alumnat.

- Desenvolupar capacitats resolutives davant el plantejament de reptes.

- Captar l’atenció i potenciar la recerca de noves informacions seleccionant les fonts fiables i contrastant amb la realitat de cada territori.

- Impulsar l’avaluació continuada d’adquisició de nous aprenentatges com a mètode de revisió dels
coneixements adquirits.
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Formació pel professorat

5
Formació al professorat
Pendent especificar depenent de la
programació.

Activitat gratuïta.

Seu del Moviment Educatiu del Maresme
(presencial) o virtual.

Coop Maresme (Esberla, SCCL)

Adreçada a:
Professorat d’ESO, PFI, Batxillerat i Cicles Formatius.

Continguts:
En col·laboració amb el Moviment Educatiu del Maresme (MEM) realitzem diverses accions formatives adreçades al professorat. L’economia social i solidària i el moviment cooperatiu són una
alternativa real al model capitalista imperant. Aquest fet, juntament amb la importància creixent de
l’educació transformadora, crítica i conscient, està fent que cada vegada més es vulgui treballar el
cooperativisme dins les aules dels centres educatius. Ja són moltes les cooperatives d’alumnes que
s’han creat i han funcionat, convertint-se en un espai d’experimentació del treball cooperativitzat,
la presa de decisions col·lectiva i l’aproximació a les pràctiques de l’ESS. Per això organitzem cursos
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i xerrades adreçades al professorat que vulgui incorporar aquesta perspectiva a l’aula.

Objectius:

- Comprendre els conceptes bàsics de l’economia social i solidària i posar en pràctica eines per
a la seva transmissió.

- Comprendre i posar en pràctica els fonaments i
les pràctiques clau de l’aprenentatge cooperatiu.

- Conèixer el programa de les cooperatives
d’alumnes per a secundària i familiaritzar-se amb
les guies didàctiques.

- Comprendre i posar en pràctica els fonaments i
les pràctiques clau de la facilitació grupal.

per saber-ne més, fes clic aquí:
‘Com podem fomentar l’aprenentatge cooperatiu amb perspectiva feminista?’
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Formació pel professorat

6
Grup de treball de professorat
30 hores al curs. Ens reunim una vegada al
mes en sessions d’una hora i mitja.

Activitat gratuïta.

Presencialment a la seu del Moviment
Educatiu del Maresme (MEM) o virtual.

Coop Maresme (Esberla, SCCL)

Adreçat a:
Professorat d’ESO, PFI, Batxillerat i Cicles Formatius.

Continguts:

Són hores homologades pel MEM amb els
requisits d’una participació activa al grup de
treball i l’assistència a més del 80% de les
hores.

En col·laboració amb el Moviment Educatiu del Maresme (MEM) tenim constituït el grup de treball
de professorat obert a la participació de tot el professorat de la comarca.
En aquest grup de treball volem crear xarxa entre persones docents amb la motivació d’incorporar
aquesta perspectiva a les aules, així com compartir eines, metodologies i recursos.
Treballem en el desenvolupament de recursos pedagògics per introduir l’ESS i el cooperativisme a
les aules .
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Objectius:

- Reflexionar al voltant de la transversalització de l’economia social i solidària i el cooperativisme a
la secundària i a la formació professional.

- Compartir experiències i i crear eines de manera col·laborativa per aplicar l’Economia social i
solidària a les aules: activitats, dinàmiques, coneixement...

- Crear xarxa de docents interessats en el canvi pedagògic.

- Conèixer centres, projectes i experiències educatives que ja incorporen aquesta qüestió a l’aula.
- Empoderar al professorat per a incorporar l’ESS en la seva pràctica docent.
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Altres recursos i activitats vinculades a l’ESS i cooperatives

7
Tallers d’emprenedoria social i
cooperativisme
Dues sessions de dues hores.

Taller gratuït.

Al centre educatiu.

Imparteix: Coop Maresme i
Ajuntament de Mataró

Adreçat a:

Ves a la pàgina web:

Alumnat d’ESO, PFI, Batxillerat i Cicles Formatius.

www.mataro.cat/sites/socialneet

Continguts I OBJECTIUS:
Sessió 1: Introducció a l’economia social i el cooperativisme (2 hores de durada)
Objectiu del taller: S’introduirà als joves en el model cooperatiu i s’explicarà els valors i principis de
l’economia social. (Més informació a la pàgina 4 d’aquest catàleg). Durant la sessió s’explicaran els
valors i principis del cooperativisme, quins són els trets diferencials de les empreses cooperatives i
com funcionen i es posaran exemples reals d’empreses cooperatives.
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Sessió 2: El projecte professional (2 hores de durada)
Objectiu del taller: Es reflexionarà sobre el projectes professional i l’autoconeixement dels joves
a través del concepte japonés IKIGAI (consciencia d’allò que ens agrada, allò que fem bé, allò que
el món necessita i allò que pot ser finançat). En parelles hauran d’identificar els 4 camps, veure
quina és la intersecció resultant i traduir-la a la Missió del projecte professional (especificant Destinatàries, Necessitats a satisfer i Activitats clau). Posteriorment compartirem la feina de les parelles
en el gran grup.
Sessió 3: El projecte professional (2 hores de durada)
Objectiu del taller: Es treballa el procés circular bàsic que travessa les creacions de projectes basats en els 5 rols organitzacionals clau (1. Missió, 2. Acció, 3. Cura, 4.Estructura i 5.Facilitació). Diferenciar aquest model circular d’altres paradigmes més capitalistes de plans de negoci més lineals,
més orientats a resultats o a la planificació d’accions.
L’objectiu principal és contribuir a que l’alumnat tingui les eines bàsiques per imaginar i formular un
projecte professional segons les característiques i valors de l’ESS.
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Altres recursos i activitats vinculades a l’ESS i cooperatives

8
Plataforma Educoop
Ves a la pàgina web:

Recurs virtual.

educoop.coop/ca/resources

Adreçada a:
Entitats vinculada a l’ESS, al món educatiu i al teixit comunitari.

Continguts:
Articulada al voltant d’un entorn digital, la plataforma ofereix al conjunt de l’ESS, a la comunitat
educativa i a la ciutadania en general un catàleg de recursos i un programa d’activitats i serveis educatius generats per les organitzacions de l’ESS adherides. Coordinant la seva activitat amb la que
desenvolupen les xarxes locals i els ateneus cooperatius, promou des del territori la formació en el
sí de les organitzacions de l’ESS i la promoció dels valors i pràctiques de l’ESS en el món educatiu i
en el conjunt de la societat, des d’una perspectiva feminista, col·laborativa, comunitària i ecologista.
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Els continguts s’articulen en tres grans eixos:
Ens formem per cooperar.

Eduquem per transformar.

Descobrim l’ESS.

Recursos i activitats dirigides a

Recursos i activitats generats

Recursos i activitats dirigides a

la formació de membres de l’ESS,

per entitats de l’ESS, dirigides a

la ciutadania per a la recuperació

així com a la formació i acompa-

agents, entitats i equipaments

de la memòria del cooperativisme

nyament de nous projectes coop-

educatius per a una educació

i els moviments socials, la pro-

eratius i comunitaris.

al llarg de la vida basada en els

moció dels valors i pràctiques de

valors i pràctiques de l’ESS.

l’ESS i l’impuls de nous projectes
cooperatius i comunitaris.

Objectius:
Promoure la difusió de la cultura cooperativa i dels valors i pràctiques de l’ESS, la mancomunació
de recursos pedagògics, la intercooperació en l’àmbit de la recerca, l’educació i la cultura, i l’impuls
d’iniciatives culturals i educatives en el territori a través de sinergies entre l’ESS, agents educatius,
teixit comunitari, equipaments de proximitat i administracions per tal de garantir una educació
transformadora al llarg de la vida des dels ecosistemes cooperatius locals.
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Recursos didàctics per als centres educatius

9
Exposició ESS: un canvi a
l’abast de la teva butxaca
Préstecs de fins a 1 mes.
Es pot exposar a qualsevol espai del
centre educatiu. Alternativa virtual,
acompanyada d’un recurs virtual.
Gratuïta.
Coop Maresme
(Xarxa d’Ateneus Cooperatius)

Ves a la pàgina web:
www.expo-ess.org

Adreçada a:
Catàleg de tallers dinamitzats i recursos per apropar l’economia social i solidària a l’aula

Alumnat d’ESO, PFI, Batxillerat i Cicles
Formatius.

Continguts:
Es tracta d’una exposició que podeu demanar a Coop Maresme per poder-la exposar als passadissos del vostre centre educatiu i, d’aquesta manera, aproximar a tot l’alumnat del centre a l’economia social i solidària (ESS): sistema econòmic que posa les persones en el centre, redistribuint la
riquesa i democratitzant l’economia.
L’exposició física es complementa amb un web que recopila documentació i bibliografia de cadascun dels eixos de la mostra. Mitjançant aquest recull digital, peces audiovisuals i l’exposició itinerant, CoopMaresme -Ateneu Cooperatiu del Maresme i la XES Mataró – grup local de la Xarxa
d’Economia Solidària de Catalunya- visibilitzem l’ESS com una alternativa al capitalisme, que posa
al capdavant les necessitats de la comunitat en lloc de maximitzar el benefici econòmic.
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Recursos didàctics per als centres educatius

Objectius:

- Donar a conèixer l’economia social i solidària.

- Conèixer les característiques i principis cooperatius.

- Fomentar la reflexió crítica, el debat entorn l’economia social i cooperativa i els seus valors.

- Visualitzar l’autoocupació mitjançant una cooperativa com una possible sortida professional un
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cop acabats els estudis.
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Recursos didàctics per als centres educatius

10
Guies didàctiques sobre ESS
i cooperativisme per al
professorat
Hi ha activitats de diverses durades.

Recurs virtual, imprimible.

Adreçades a:
Professorat per la seva intervenció amb alumnat d’ESO, PFI, Batxillerat i Cicles Formatius.

Continguts:
Les guies didàctiques s’han creat per donar suport i eines al professorat, així com per apoderar-lo
a l’hora de treballar l’economia alternativa dins les aules. Van orientades als docents d’ESO, batxillerat i formació professional que vulguin educar i fomentar l’ESS dins les aules i/o crear una cooperativa d’alumnes dins el centre educatiu.
Amb la visió posada en donar resposta a aquestes necessitats, hem elaborat tres guies didàctiques:
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Guia didàctica 1
Marc teòric de l’economia social i solidària i el cooperativisme
Recull tot el marc teòric i contingut que pot ser d’interès i de referència a
l’hora de treballar amb l’alumnat l’economia social i solidària. S’ incideix sobre els diferents sistemes econòmics, tipus de treballs, conseqüències del
model econòmic actual, alternatives, etc.
Descarrega la guia didàctica 1.

Guia didàctica 2
Marc teòric i pedagògic de les cooperatives d’alumnes
Document en el qual es detalla com crear una cooperativa d’alumnes en un
grup classe des del punt de vista pedagògic i pràctic.
Descarrega la guia didàctica 2.
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Recursos didàctics per als centres educatius

Guia didàctica 3
Dinàmiques i activitats per treballar l’ESS i el cooperativisme
Document amb un recull d’activitats, eines i recursos per treballar aquesta
economia transformadora dins les aules.
Descarrega la guia didàctica 3.

Objectius:
- Donar a conèixer l’economia social i solidària com a un model real des d’una perspectiva tant
teòrica com pràctica i vivencial.
- Fomentar la reflexió crítica, el debat entorn l’economia social i cooperativa i els seus valors.
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- Conèixer i experienciar el procés de constitució d’una cooperativa d’alumnes al centre educatiu.

15

Recursos didàctics per als centres educatius

11
Banc de recursos sobre
l’economia social i solidària
Hi ha activitats de diverses durades.

Recurs virtual, imprimible.

Adreçat a:
Professorat per la seva intervenció amb alumnat d’ESO, PFI, Batxillerat i Cicles Formatius.

Continguts:
Si esteu especialment interessades en seguir treballant aquest tema amb l’alumnat, en aquest dossier podeu trobar un recull de recursos pel treball de diversos temes relacionats amb l’ESS (consum
responsable, les finances ètiques, cooperativisme, economia feminista, etc).
Hi trobareu recursos de diferent durada i format que podeu adaptar a les vostres sessions de la
manera que us sigui més adequada: vídeos, webs, propostes d’activitats, dossiers didàctics, etc.

Objectius:
- Donar a conèixer l’economia social i solidària.
- Fomentar la reflexió crítica, el debat entorn l’economia social i cooperativa i els seus valors.
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- Aproximar els principis, valors i coneixements sobre economia social i cooperativisme a l’alumnat
des de diferents perspectives i mirades.

Descarrega el banc de recursos sobre l’economia social i solidària.
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