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Tallers FES COOP! L’emprenedoria cooperativa a l'aula
Presentació

Objectius

Donar a conèixer les cooperatives i els
principis i valors del cooperativisme entre
l’alumnat
d’Educació
Secundària,
Batxillerat i Cicles Formatius de Grau
Mitjà i Superior dels centres educatius de
Catalunya, a través de tallers pràctics i
treballs en grup.

Els tallers presencials FesCoop! són una
activitat pràctica i motivadora per a
l’alumnat, pensats:

El programa FesCoop es porta a terme
en em marc del programa aracoop amb
la voluntat de:
 Estimular l’emprenedoria col·lectiva
entre l’alumnat d’Educació Secundària,
Batxillerat i Cicles Formatius.

 Fer reflexionar entorn de l’empresa
democràtica i responsable, l’activitat
emergent i la vocació innovadora.

 Donar a conèixer les cooperatives
entre l’alumnat i el personal docent.

 Per a que els alumnes coneguin els
principis, els valors i el funcionament
bàsic del model cooperatiu.

El taller proposa a l’alumnat un procés
conceptual, partint dels valors per arribar
a l’estructura de l’empresa:
 La cooperació és un valor positiu.
Cooperant posem en joc altres
valors.

 Per a fer servir com a punt de partida

 Existeix una fórmula d’empresa que

El programa s’adreça a l’alumnat de
segon cicle d’Ensenyament Secundari
Obligatori, Batxillerat i Cicles Formatius
de Grau Mitjà i Superior dels centres
educatius de Catalunya.

 L’empresa cooperativa tradueix els

Requisits tècnics

per tal que el professor o la professora
pugui aprofundir en la matèria en la
mesura de les necessitats de la seva
àrea curricular, i amb el grau que
consideri més adequat als seus
objectius.

Continguts

s’estructura d’acord amb valors: la
cooperativa.

valors (participació, democràcia,
solidaritat...) en mecàniques de
funcionament (l’assemblea, el consell
rector...).

 Tots podem ser cooperativistes.

Els tallers poden ser un punt de partida
d’un treball sobre la fórmula empresarial
cooperativa emmarcada en el seu
disseny curricular, en l’àrea d’economia i

Requisits i condicions.

Metodologia i Estructura

Facilitadors
Cooperativa Doble Via

www.doblevia.coop

935 442 628 (Berta)

Formulari d’inscripció

Promotors:

Els tallers tenen una metodologia
vivencial i participativa, a fi d’aconseguir
un cert impacte significatiu sobre el
concepte de base: de quina manera els
valors es tradueixen en estructures de
funcionament. Per això, combinen
dinàmica i exposició teòrica. També s’hi
projecten dos audiovisuals de 4 minuts
cadascun.

metodologia
significativa,
aconseguir una sensació positiva sobre
les cooperatives per part de l’alumnat,
que pugui considerar l’opció en la seva
futura vida laboral.

 Amb

 Donar un suport pedagògic i dotar de
recursos al personal docent que els
permeti incorporar aquesta temàtica a
la programació de l’aula.

empresa del currículum, i en l’assignatura
d’emprenedoria; però també encaixen en
àrees com ciències socials, història i
altres. En funció de les necessitats
específiques manifestades per l’equip
docent, és possible sol·licitar que el
tallerista realitzi una adaptació dels tallers
per alinear-los amb la matèria en la que
s’emmarquen.

Amb el finançament de:

Destinataris

Per a la realització dels tallers, cal una
aula de dimensions suficients per encabir
tot l’alumnat participant en cercle,
assegut en cadires. L’aula ha d’estar
lliure de taules i entrebancs a fi de poder
realitzar la part més dinàmica. També
calen un projector i un ordinador.

