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Donar a conèixer, visibilitzar i impulsar l’Economia Social i Cooperativa per tal de 
promoure un model d’economia transformadora.

Fomentar la creació de noves empreses de l’Economia Social i Solidària per generar 
riquesa i ocupació de qualitat arreu del territori.

 L’Ateneu Cooperatiu del Barcelonès Nord forma part de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius 

de Catalunya. Una de les principals línies d’actuació del pla de treball dels ateneus cooperatius 

és promoure el coneixement de la fórmula cooperativa en centres educatius i universitats. 

Per tal de treballar entorn aquesta línia d’actuació, l’AteneuBNord ofereix serveis de divulgació, 

sensibilització i generació de coneixement amb la intenció de fer arribar l’ESS a més persones, 

àmbits i sectors. Dins del ventall d’actuacions dirigides a assolir aquest objectiu s’hi inclouen ta-

llers i formacions adreçats a joves estudiants i al professorat de cicles formatius i batxillerats. 

L’AteneuBNord sorgeix de 
l’aliança entre l’administració 
pública i les entitats de l’ESS 
de la zona per tal de fomentar, 
enfortir i promocionar 
l’Economia Social i Solidària.

i

Per aconseguir-ho, les seves accions i els seus 
projectes estan orientats a:

introducció
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Objectius:

Reflexionar sobre el model econòmic i social actual i introduir 
l’alumnat a l’Economia Social i Solidària i al Cooperativisme.

Presentar les cooperatives com a model d’empresa i ensenyar les 
potencialitats del model cooperatiu com a sortida laboral per l’alumnat. 

Treballar els valors i els principis cooperatius i fomentar actituds 
i habilitats emprenedores encarades a l’ESS. 

Aprofundir en el funcionament i el model organitzatiu de les coopera-
tives, incidint en les necessitats col·lectives i la gestió democràtica. 

Treballar els impactes del cooperativisme i l’ESS interpel·lant les 
experiències quotidianes de l’alumnat. 

Aquest taller està dirigit a 
estudiants de cicles formatius i 
batxillerat, encarat a presentar el 
cooperativisme i l’economia 
social i solidària com a sortida 
professional.

Taller d’introducció al cooperativisme 
i a l’economia social i solidària.1.



Catàleg de tallers de l’ESS per estudiants i personal docent 5

Desenvolupament: Continguts teòrics:

El taller consta de dues parts:
  
La primera part és teòrica i està dirigida a introduir l’alumnat als principals 
conceptes de l’Economia Social i Solidària i a la fórmula cooperativa. 

La segona part és pràctica i es basa en una dinàmica participativa que 
incita a la reflexió col·lectiva sobre els temes treballats.

Introducció a l’Economia Social i Solidària. Presentació del con-
cepte i dades generals / Introducció al moviment cooperatiu. 
Breu context històric / Definició de la cooperativa. Organització, 
principis i valors / Principals diferències entre una empresa 
mercantil i una empresa cooperativa / Tipus de cooperatives. 
Èmfasi en les cooperatives de treball / L’ESS com a opció laboral. 

Taller d’introducció al cooperativisme 
i a l’economia social i solidària.1.
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Dinàmica del Baròmetre Cooperatiu:

OBJECTIUS:

Sintetitzar els continguts apresos / Generar debat sobre el model 
participatiu /Compartir els dubtes i les inquietuds sorgides durant el taller.

METODOLOGIA:

El baròmetre és una dinàmica que s’utilitza per generar debats col·lectius 
a partir de diverses afirmacions. En l’espai en què es realitza la dinàmica es 
presenten dos pols: un significa totalment d’acord i l’altre totalment en 
desacord. L’espai entre els dos pols representa una escala de matisos 
entre aquests. 

LA DINÀMICA ES DESENVOLUPA DE LA MANERA SEGÜENT: 

La persona dinamitzadora de l’activitat llegeix una afirmació i tot 
l’alumnat s’ha de situar entre els dos pols, responent a si està més o 
menys d’acord amb la frase que s’està treballant. Quan tothom s’ha 
col·locat es demana a l’alumnat que expliqui per què s’ha situat a on 
ho ha fet. Si mentre algú raona el seu posicionament algú altre vol 
canviar o matisar el seu posicionament inicial, pot canviar-se de lloc. 

Taller d’introducció al cooperativisme 
i a l’economia social i solidària.1.
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Afirmacions:

"Fer una cooperativa és més 
difícil que fer una empresa 
convencional”

"És positiu que una empresa 
tingui com a principi la gestió 
democràtica"

"No tothom pot fer una 
cooperativa"

"Una empresa ha d’estar 
orientada a la maximització 
del capital"

"Qui aporta més capital 
a l’empresa ha de tenir 
més poder de decisió"

Taller d’introducció al cooperativisme 
i a l’economia social i solidària.1.
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Objectius:

Introduir l’alumnat als conceptes bàsics de l’Economia Social Solidària i 
el cooperativisme.
 
Presentar el moviment cooperatiu com una alternativa real al model de 
gestió econòmica tradicional.

Fomentar el treball cooperatiu i la col·laboració en equips.
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. 

Eina virtual i didàctica que 
treballa continguts diversos de 
l’Economia Social i Solidària i el 
cooperativisme (l’assemblearisme, 
el model productiu i l’agroecologia, 
el model de cures, i el model de 
consum de proximitat) de forma 
col·laborativa, dinàmica i amena.  

Es proposa com una alternativa a 
les sessions presencials i té una 
durada aproximada d’una hora.

VilaEssCoop. 
Escape room virtual i col·laboratiu.2.
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Desenvolupament:

L’Escape Room és una activitat plantejada per treballar amb parelles 
o grups de tres alumnes, ja que per resoldre els enigmes de cada prova 
i arribar al repte final del joc necessitaran treballar de forma col·lectiva 
i coordinada. 

Durant el procés de resolució es proporcionaran missatges d’ajuda per tal 
de facilitar que tot el grup de participants pugui finalitzar l’activitat de 
forma satisfactòria. 

En acabar, les participants poden autoavaluar-se i valorar com ha 
estat la seva experiència: què han après, com han participat, quin rol han 
assumit, què els ha semblat i com ho han resolt.

Coneix més 
sobre VilaEssCoop 

al nostre web!

ateneubnord.cat/vilaesscoop

Promogut per: Amb el finançament de:

VilaEssCoop. 
Escape room virtual i col·laboratiu.2.

https://ateneubnord.cat/vilaesscoop/
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Objectius:

Donar a conèixer i aprofundir en el coneixement 
de l’Economia Social i Solidària i el Cooperativisme, 
i com estan interrelacionades.
 
Aportar metodologies pedagògiques més 
adequades per a treballar l’ESS i el cooperativisme 
a l’aula. 

Fomentar l’aprenentatge cooperatiu com a 
mètode didàctic que fomenta esperit crític, treball en 
equip, presa de decisions, corresponsabilitat i com-
promís, així com d’altres valors individuals i col·lectius.

Donar les pautes per l’elaboració d’un pla de treball 
amb l’alumnat, principalment a Cicles Formatius i 
obert a altres etapes educatives.

Des dels Ateneus Cooperatius es vol dotar 
a les professionals dels centres educatius de 
coneixements, eines i recursos per donar 
contingut curricular i discurs pedagògic des de la 
praxi docent, impulsant un canvi de paradigma, 
una nova mirada educativa, crítica i plural per 
ajudar-los a fer de l’educació econòmica una 
acció transformadora del sistema social avui 
hegemònic, que presenta com a errors o 
disfuncions el que són elements estructurals del 
seu disseny, la desigualtat i la injustícia. 

Per això, oferta formacions bàsiques sobre 
Economia Social i Solidària i Cooperativisme 
de 20 hores.

Vincular la programació didàctica amb la creació 
de projectes cooperatius.

Compartir les experiències i vivències de les 
participants analitzant les mirades, les perspectives 
i les metodologies aplicades en la seva aplicació 
a l’aula. 

Ajudar a resoldre dubtes en el disseny i desenvo-
lupament de propostes educatives relacionades amb 
l’ESS i el cooperativisme.

Formació en ESS i cooperativisme per 
a professorat i docents.3.
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Desenvolupament:

La formació per professorat i docents s’estructura amb tres mòduls que inclouen els 
següents continguts:

Mòdul 1 - Introducció a l’ESS i Economies Transformadores:

1.1 Economies transformadores / Economia feminista i de cures / 
Economia circular / ESS

1.2 Què és l’ESS / Canvi de paradigma (context històric) / Fonaments, principis i valors / 
Les perspectives econòmiques de l’ESS

1.3 Situació actual de l’ESS / L’ESS a Catalunya i al món / L’ESS a nivell local (municipal, 
comarcal, supracomarcal) 

Mòdul 2 - Emprenedoria col·lectiva i social. Les cooperatives:

2.1 Què és l’emprenedoria col·lectiva i social / Definició dels conceptes / Exemples d’em-
prenedoria col·lectiva i social

2.2 Què és una cooperativa? Característiques principals / Principis i valors cooperatius / 
Persones al centre - retorn social / La governança d’una cooperativa: Persones sòcies, 
Assemblea, Consell Rector / Tipologia de cooperatives: de treball associat, de consum, 
de serveis... / Funcionament econòmic: capital social, resultats i fons de reserva / Les co-
operatives en el territori: locals, Catalunya i món.

Mòdul 3 - Crear un projecte cooperatiu i de l’ESS dins l’aula:

3.1 Visió pedagògica i didàctica del cooperativisme.

3.2 Comparativa de model.

3.3 Aproximació a l’aprenentatge cooperatiu com a model pedagògic. 

Formació en ESS i cooperativisme per 
a professorat i docents.3.
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Aquesta activitat consisteix a 
visitar una empresa cooperativa. 

El tipus de cooperativa a visitar 
s’intenta adaptar en funció del perfil 
d’estudis del grup d’alumnes.
 
L’activitat s’acompanya d’una 
explicació prèvia del model 
d’empresa cooperativa.

Desenvolupament:

Objectius:

Aquesta activitat consisteix a visitar una empresa cooperativa. 
El tipus de cooperativa a visitar s’intenta adaptar en funció del 
perfil d’estudis del grup d’alumnes. L’activitat s’acompanya d’una 
explicació prèvia del model d’empresa cooperativa.

Presentar les cooperatives com a model d’empresa i ensenyar les 
potencialitats del model cooperatiu com a sortida laboral per l’alumnat. 

Treballar els valors i els principis cooperatius i fomentar actituds 
i habilitats emprenedores encarades a l’ESS. 

Conèixer el funcionament i la forma organitzativa d’una cooperativa.

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

Visites cooperatives.4.
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Objectius:

Conèixer el model cooperatiu. 

Conèixer les característiques específiques del treball cooperatiu 
i aprendre les dinàmiques del món laboral i empresarial.

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

Apropar experiències cooperatives a l’alumnat que concordin amb 
els seus estudis.

Les visites en línia són activitats 
dirigides a cicles formatius i 
pretenen fer arribar un nombre més 
gran de cooperatives als centres 
educatius, que aquestes responguin 
als interessos de l’alumnat i siguin 
tan properes com sigui possible als 
estudis que estan cursant.

5. Rutess. 
Visites cooperatives en línia.
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Desenvolupament:

Les visites en línia tenen una durada 
aproximada d’una hora i requereixen 
una preparació prèvia del grup d’alumnes. 

Quan l’Ateneu Cooperatiu té coneixe-
ments del sector professional dins el qual 
s’inscriuen els estudis del grup, propo-
sa una cooperativa per tal de realitzar la 
trobada. 

Aquesta cooperativa enviarà un 
petit text o un vídeo introductori al 
grup d’alumnes perquè hi tinguin un 
primer contacte. 

A partir d’aquesta informació l’alumnat ha 
de pensar preguntes, comentaris i dubtes 
que vulgui transmetre a la cooperativa. 

El cicle formatiu i la cooperativa estableix-
en una data per a fer una videoconferència 
on la cooperativa pugui respondre les in-
quietuds de l’alumnat. 

5. Rutess. 
Visites cooperatives en línia.
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Es proposen dos tallers al voltant 
del joc de cartes de l’Economia del
Procomú. 

Un amb una durada d’1:30h en que 
la dinàmica de joc acaba en una 
posada en comú. 

I un segon d’una durada de 3 hores 
en el que la dinàmica de joc dona 
pas a una activitat de ràdio-teatre 
que queda enregistrada.

Objectius:

Reflexionar sobre el model econòmic i social actual i introduir l’alumnat a 
l’Economia Social i Solidària i al Cooperativisme.

Presentar les cooperatives com a model d’empresa i ensenyar les potencialitats 
del model cooperatiu com a sortida laboral per l’alumnat. 

Treballar els valors i els principis cooperatius i fomentar actituds i habilitats 
emprenedores encarades a l’ESS. 

Aprofundir en el funcionament i el model d’organitzatiu de les cooperatives, 
incidint en les necessitats col·lectives i la gestió democràtica. 

Treballar els impactes del cooperativisme i l’ESS interpel·lant les experiències 
quotidianes de l’alumnat.

Joc de cartes de l’Economia 
del Procomú.6.
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Desenvolupament:

Aquesta activitat consta de dues parts. 

La primera part és teòrica i està dirigida a introduir l’alumnat als 
principals conceptes de l’Economia Social i Solidària i a la fórmula 
cooperativa, per tal d’establir uns coneixements bàsics abans de 
començar el joc. 

La segona part és el joc, i pretén treballar de forma lúdica els 
continguts presentats prèviament.

Continguts teòrics:

Introducció a l’Economia Social i Solidària. Presentació del concepte i dades generals.
Introducció al moviment cooperatiu.
Definició de la cooperativa. Organització, principis i valors. 

Joc de l’Economia del Procomú:

El joc de l’Economia del Procomú està plantejat perquè 
tothom guanyi. 

Cada jugador escull una carta que serà el projecte que haurà de desenvolupar de 
forma sostenible, pensant com coproduir-lo, quines fonts de recursos utilitzar, com 
compartir-lo i de quina manera cogovernar-lo. 

Per guanyar la partida s’ha d’aconseguir que tots els recursos siguin sostenibles. 

1/
2/
3/

Joc de cartes de l’Economia 
del Procomú.6.
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Preparació PRIMERA VERSIÓ (1.30h)

Durada: 1:30h

Grups: entre 10 i 25 persones (es poden dividir grups més grans en 2 tallers amb 2 
persones formadores)

Materials: joc de cartes.

Necessitats: 
Aula normal on es puguin moure / 
Taules per fer dos grups de jugadors/es /
Projector i pissarra.

Esquema: 
Introducció a l’economia del procomú / 
Joc de cartes / 
Posada en comú dels resultats.

Taller d’introducció a un model 
econòmic tradicional i emergent basat 
en l’autogestió, l’autoproducció i la 
governança compartida.

L’activitat es fa fent servir un joc de 
cartes en el qual cadascú ha de fer 
sostenible un projecte i aconseguir que
 els altres també ho siguin.

Joc de cartes de l’Economia 
del Procomú.6.
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Preparació SEGONA VERSIÓ (3h)

Durada: 3h

Grups: entre 10 i 20 persones.

Materials: joc de cartes i kit de ràdio.

Necessitats: Dues aules: 

- Aula normal on es puguin moure taules per fer dos grups de jugadors/es amb pro-
jector i pissarra / 
- Aula silenciosa on poder muntar el kit de ràdio prèviament, amb cadires per tothom 
i dues taules grans.

Esquema: Introducció al’economia del procomú / Joc de cartes / Posada en 
comúdels resultats / Descans / Divisió en grups / Elaboració de guions / 
Enregistrament / Audició / Valoració.

Taller d’introducció a un model 
econòmic tradicional i emergent basat 
en l’autogestió, l’autoproducció i la 
governança compartida.

L’activitat es fa fent servir un joc de 
cartes en el qual cadascú ha de fer 
sostenible un projecte i aconseguir que
 els altres també ho siguin.

Joc de cartes de l’Economia 
del Procomú.6.



Per a més informació ens pots trobar a:

www.ateneubnord.cat

ateneubnord

@ateneubnord

@ateneubnord

@ateneubnord

info@ateneubnord.cat

Contacta amb nosaltres!

educacio@ateneubnord.cat

https://ateneubnord.cat/
https://www.youtube.com/channel/UCdW9uCqk5NHha0kjjqfj-SA?view_as=subscriberhttp://
https://www.instagram.com/ateneubnord/
https://twitter.com/ateneubnord/
https://www.facebook.com/AteneuBNord
https://ateneubnord.cat/contacte/
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