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Des de l’Àrea d’Educació (cooperatives Reflexes, L’Esguard  
i +Educació) de Coòpolis, Ateneu Cooperatiu de Barcelona, ens 
complau presentar-vos l’Aprenem a Cooperar, programa sota el 
qual iniciem una nova oferta formativa per la iniciació i immersió 
en el Cooperativisme i l’Economia Social i Solidària destinat a les 
joves estudiants i al professorat de la Formació Professional.

Es tracta d’un conjunt de tallers per a joves que estiguin cursant 
els cicles de formació professional de grau mig i superior, així 
com també formació a professorat en acompanyament en la 
generació de recursos, eines i metodologies.
 
Conjunt de tallers i formacions per joves i per professorat, poden 
dur-se a terme de manera separada o com a part d’un itinerari 
conjunt dels diferents tallers. Especialment recomenables en el  
sí de les assignatures de Formació i orientació laboral i 
d’Empresa i iniciativa emprenedora.
 
Us animem a emprendre aquest camí formatiu per 
poder apropar a la Formació Professional les economies 
transformadores  
i les formes d’organització empresarial amb perspectiva social  
i col·lectiva.

Per sol·licitar els talles per al vostre centre, ho podeu fer a través 
del formulari que trobareu al web:  
www.bcn.coop/aprenem
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TALLERS PER A ALUMNAT D’FP

1. Introducció al cooperativisme i l’ESS

Alumnat Formació Professional: CFGM i CFGS. Preferentment assignatures de FOL  
(1r grau mig i superior) i d’Emprenedoria (2n grau mig i superior).

Objectius —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. Àrea d’Educació. Cooperatives 
Reflexes, L’Esguard i +Educació.

2. INSTACOOP: projectes d’immersió en el cooperativisme

Alumnat Formació Professional: CFGM i CFGS. Preferentment assignatures de FOL  
(1r grau mig i superior) i d’Emprenedoria (2n grau mig i superior) 

Objectius —Apropar el model cooperatiu a l’alumnat.
—Treballar els valors cooperatius des d’una vessant vivencial.
—Fomentar actituds i habilitats emprenedores.
—Apropar al centres educatius les cooperatives del sector o família  

professional.

Continguts (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 hora 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 fer 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.
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3. RutESS: Itineraris sectorials de descoberta del món cooperatiu  
i projectes d’ess als barris

Durada Una sessió de 2h.

Lloc Centre educatiu.

Preu Taller gratuït.

Organitza Coòpolis. Ateneu Cooperatiu de Barcelona. Àrea d’Educació. Cooperatives 
Reflexes, L’Esguard i +Educació.

Alumnat Formació Professional: CFGM i CFGS. Preferentment assignatures de FOL  
(1r grau mig i superior) i d’Emprenedoria (2n grau mig i superior).

Objectius —Percebre el cooperativisme com una alternativa al model econòmic ac-
tual.

—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)

—Conèixer la base social i territorial del model cooperatiu als barris  
de Barcelona (xarxa cooperativa).

Continguts 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 aquelles expectatives/motivacions/reflexions que hagin sigut 
satisfactòries, i aquelles pors/dubtes/distraccions que hagin sentit durant 
l’activitat.

Durada 1 ruta de 2 hores.

Lloc Territoris (barris) i espais amb projectes i xarxes socioeconòmiques 
cooperatives i de l’Economia Social i Solidària.

Preu Gratuït.

Organitza Coòpolis. Ateneu Cooperatiu de Barcelona. Àrea d’Educació. Cooperatives 
Reflexes, L’Esguard i +Educació.



7Formació Per L’alumnat

4. VILAESSCOOP: ESScapRoom virtual cooperatiu i de l’ESS.
Eina virtual i didàctica que us permetrà apropar l’Economia Social i Solidària i el cooperativisme a 
l’alumnat, d’una manera col·laborativa, divertida, dinàmica i amena. El joc es dissenya pensant en oferir-
vos una alternativa a les sessions presencials, és un recurs que facilita la interacció a distància, fomenta 
el treball en grup i presenta una atracció pels joves en ser una proposta creativa, innovadora, actual i 
lúdica.

El joc es dissenya pensant en oferir-vos una alternativa a les sessions presencials, és un recurs que 
facilita la interacció a distància, fomenta el treball en grup i presenta una atracció pels joves en ser una 
proposta creativa, innovadora, actual i lúdica.

Aquest anirà acompanyat d’altres materials pedagògics a l’abast del professorat que permeten fer un 
treball previ i/o posterior dels principals conceptes i continguts de l’ESS i el cooperativisme.

Objectius de l’activitat

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

—Comprendre el moviment cooperatiu com una alternativa real al model de gestió econòmica avui 
encara dominant.

—Fomentar el treball cooperatiu i la col·laboració entre l’alumnat.
—Desenvolupar capacitats resolutives davant el plantejament de reptes.
—Afavorir el pensament crític i reflexiu.
—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. L’activitat té una durada d’una hora, aproximadament. Es pot realitzar tant  
a l’aula com des d’altres espais. La infraestructura necessària per accedir és ben senzilla: connexió  
a Internet i navegador web i un dispositiu (ordinador, mòbil o tauleta) amb altaveus o auriculars.

És una proposta adreçada a l’alumnat d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius que participen en grups de 2 
o 3 persones.

Us oferim la possibilitat de programar una trobada, presencial o virtual, i crear un espai de debat reflexiu 
sobre la dinàmica del propi escape room, per valorar-ne els coneixements adquirits i la satisfacció dels 
propis alumnes.

Si esteu interessats en accedir al joc virtual, cal que us poseu en contacte amb nosaltres per inscriure-
us i sol·licitar-ne la participació. Un cop acceptada, us facilitarem la informació necessària amb els 
codis d’accés i les instruccions bàsiques per realitzar l’activitat. Per més informació, podeu contactar 
amb l’Ateneu Cooperatiu de referència.

Sol·licituds:  
https://www.bcn.coop/vilaesscoop




