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Creació de cooperatives d’alumnes
Presentació
L’acció consisteix en l’acompanyament
expert per a crear amb els alumnes, una
societat cooperativa, formada i gestionada
pels propis alumnes, que amb la
col·laboració del professorat, desenvolupi
activitats productives i econòmiques, amb
l’objectiu de posar a la venda, productes o
serveis.
La seva finalitat principal és la de
potenciar l’emprenedoria dels alumnes a
través de la creació d’una empresa
cooperatives, on la participació i la
implicació dels alumnes sigui clau, ja que
les decisions seran preses per ells
mateixos, alhora que hauran de ser
responsables de la gestió social i
econòmica de la cooperativa i dels
resultats de la seva activitat.

Objectius
 Major presència del cooperativisme en
l’àmbit de l’educació a Catalunya

 Formar i acompanyar als equips
docents que hauran de liderar la
creació de les cooperatives d’alumnes

 Fomentar l’emprenedoria i els valors
cooperatius entre els alumnes de
primària i secundària a partir de la
creació d’una empresa cooperativa.

 Identificar com l’economia social i
cooperativa pot esdevenir una eina
per enfortir i enriquir els projectes
emprenedors

 Experimentar la realització d’una
activitat econòmica a través d’una
empresa democràtica i participativa:

Continguts

Metodologia i Estructura

L’economia social i cooperativa: eina per
crear activitat econòmica.

1 sessió Inicial de presentació de
projecte: Es farà una sessió inicial per a
presentar el projecte a escoles i instituts i
planificar
el
calendari
de
desenvolupament.

Aspectes que es treballaran:
 Les cooperatives com a model
empresarial de gestió democràtica i
participativa

 Procés

de Constitució de la
Cooperativa. La gestió social i la
gestió econòmica

 Definició de l’activitat econòmica i
els mecanismes de comercialització.

 Mecanismes de finançament de les

4 sessions de treball amb el
professorat: 3 sessions en cadascun dels
centres per a formar i capacitar als equips
docents per a la creació i seguiment de les
cooperatives d’alumnes. Una sessió
col•lectiva per compartir reflexions i
experiències amb docents d’altres centres
i experts en l’àmbit del cooperativisme
estudiantil.

cooperatives

 Creació de la marca i logotip de la
cooperativa.

 Realització de l’activitat econòmica.
 Resultats

i

distribució

dels

2 Sessions de treball amb els alumnes
Una primera sessió divulgativa sobre les
cooperatives i els mecanismes per a
crear-les i gestionar-les i una segona
sessió enfocada en el finançament dels
projectes cooperatius.

excedents

L’acompanyament a cada escola o institut
permetrà ajustar els continguts a les
necessitats específiques de cada centre.

Promotors:

Amb el finançament de:

Acompanyament individualitzat per part
d’una persona experta per a recolzar al
professorat a als alumnes de les
cooperatives al llarg del desenvolupament
del procés.
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Calendari
Destinataris
Instituts de secundària, centres de
secundària concertats, escoles de
primària i centres d’educació especial de
l’Àmbit geogràfic de Catalunya.

El projecte es desenvoluparà d’octubre
de 2016 fins al 31 d’octubre de 2017.

Procés de selecció de les
iniciatives participants
El projecte té un màxim respecte al
número de participants, per tant totes
aquelles sol·licituds que arribin en data
posterior al termini d’inscripció entraran
en un allista d’espera per a properes
edicions. D’altra banda si abans de
finalitzar el termini ja s’ha arribat al
màxim de participants, es notificarà a la
web del programa aracoop.

Termini
Els centres es podran inscriure fins al 28
de febrer de 2017.

Dubtes i consultes
Per a més informació podeu consultar la pàgina web del programa Aracoop.www.aracoop.coop i la pàgina www.cooperativesalumnes.cat

Facilitadors
Cooperativa Doble Via.Serveis d’atenció a les persones en l’àmbit socioeducatiu i cultural

Promotors:

www.doblevia.coop

Amb el finançament de:

info@doblevia.coop

