MICROCOOPERATIVES D’ALUMNES
El programa de Cooperatives d’Alumnes liderat per Barcelona Activa té com a finalitat
aproximar el món de l’Economia Social i Solidària (ESS) al sistema educatiu a través de
posar en marxa cooperatives d’alumnes als centres escolars participants. Aquest programa
proporciona a l’alumnat l’oportunitat d’experimentar i viure la creació i gestió d’una activitat
productiva i econòmica a través del format cooperatiu.

A QUI VA ADREÇAT
Centres públics i concertats
ETAPA
2n Cicle ESO, Batxillerat i Cicles
Formatius
DURADA
Trimestral

CONTEXT
L'alumnat participa de la creació i desenvolupament d’una cooperativa, per tal que experimentin de
primera mà els processos d’emprenedoria i de posar en marxa projectes col·lectius, que els
permetrà assolir aprenentatges, experiències i noves competències.
Les cooperatives d’alumnes s’utilitzen per a realitzar activitats o projectes (ApS) que sorgeixin de
les idees, iniciatives o necessitats del mateix alumnat, que és qui administra els seus projectes
d’emprenedoria aplicant els valors i principis de l’ESS.

OBJECTIUS




Acostar l’ESS als centres educatius a través de la fórmula cooperativa
Apostar per integrar l’ESS en el currículum educatiu
Fomentar nous models productius on la vida i les persones estiguin el centre

A QUI VA ADREÇAT
2n Cicle ESO, Batxillerat i Cicles Formatius

DURADA
Trimestral

DESCRIPCIÓ
Organització i Metodologia:
Per implementar el programa cal adaptar el pla de treball a les necessitats dels centre i
característiques de l’alumnat, per tant resulta necessari:



Definir els nivells educatius a qui s’adreça (model de cooperativa i edats).
Definir i consensuar els valors vinculats al cooperativisme i que el programa prioritzarà.

Per desenvolupar les sessions seguint aquests principis i valors es proposa que la metodologia de
treball a l’aula es basi en el següent:





La participació i la implicació de tot el grup.
La presa de decisions per consens
La gestió de conflictes
El reconeixement de les tasques de tothom i del mateix grup

Recursos del programa:
El procés d’acompanyament al professorat consistirà en el següent:






Formació al professorat sobre les cooperatives d’alumnes.
Posada en marxa de la cooperativa d’alumnes
Seguiment amb el professorat
Tancament de la cooperativa d’alumnes
Avaluació del programa
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Programa:
SESSIÓ

QUI LIDERA LA
SESSIÓ
Professorat Suport
Barcelona Activa

CONTINGUTS
Introducció al cooperativisme

SESSIÓ 1
SESSIÓ 2
SESSIÓ 3
SESSIÓ 4
SESSIÓ 5
SESSIÓ 6
SESSIONS
7i8
SESSIÓ 9
SESSIÓ 10
SESSIÓ 11
SESSIONS
12 i 17
SESSIÓ 18

Apropa’t a l’univers de l’ESS i les cooperatives d’alumnes

Barcelona Activa

Coneixement de l’entorn

Barcelona Activa

Constituir la cooperativa

Professorat

El nom de la cooperativa

Professorat

Validació d’estatus, assemblea constituent, capital inicial i planificació

Professorat

Treball per comissions

Professorat

Pla de sostenibilitat: Canvas Social

Barcelona Activa

Treball per comissions

Professorat

Treball en equip i lideratge col·lectiu: gestió de conflictes a les cooperatives

Barcelona Activa

Treball per comissions

Professorat

Tancament i valoració del projecte

Barcelona Activa

Compromís:
El professorat realitza el procés d’acompanyament a l’alumnat per la creació de cooperatives
d’alumnes. Serà l’encarregat de facilitar i acompanyar el projecte, centrant-se en el següent:





Acompanyament docent per la creació d’una cooperativa d’alumnes en hores lectives que
depèn del rol que ocupa el personal docent que lideri el procés.
Adaptació curricular per introduir les cooperatives d’alumnes com un actiu del programa
pedagògic.
La mitjana de dedicació és com a mínim una hora lectiva per setmana desenvolupada en el
context de l’aula.
Realització d’activitats diverses per introduir el cooperativisme i l’ESS a l’aula com rutes
cooperatives, interaccions amb el territori i agents comunitaris, així com sessions dedicades
a introduir el cooperativisme.

FORMACIÓ ASSOCIADA
Cooperativisme a l’aula per a docents (durant el 1r trimestre del curs escolar per a tots els
centres educatius participants al projecte)
L'objectiu d'aquesta formació, acreditada pel Departament d'Educació (15h), és facilitar eines i
recursos al professorat que vulgui introduir els conceptes d'Economia Social i Solidària a l'aula, tant
de forma autònoma com amb l'acompanyament que ofereix el programa de Microcooperatives
d'alumnes per part de Barcelona Activa.
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QUÈ SE N’ESPERA
S’espera que el programa hagi contribuït a:



La incorporació de l’Economia Social i Solidària amb la proposta educativa d’ApS dins de
l’aula i el centre educatiu.
Reforçar els itineraris necessaris per executar un projecte d’ApS mitjançant eines concretes
per totes les etapes: Recerca, Servei, Reflexió, Avaluació.

CONTACTE
Martí Boneta
mboneta@xtec.cat
CRP especialitzat en Ciutadania i valors
Consorci d’Educació de Barcelona
Direcció d’Innovació Socioeconòmica
innovaciosocioeconomica@barcelonactiva.cat
Bústia d’Innovació Socioeconòmica
Barcelona Activa
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