Catàleg de formacions de l’Ateneu Cooperatiu de
la Catalunya Central per a centres educatius

Activitat

Adreçat a

Modalitat

Calendari

Observacions

Creem una
cooperativa
d’alumnes!

Alumnes de
primària,
secundària i FP

Formació a l’aula.
Curs 2019-2020
Vàries sessions

Gratuït

Metodologia

L’activitat consistirà en un acompanyament a la creació d’una cooperativa
formada i gestionada pels propis alumnes, que desenvoluparà una activitat
econòmica, els beneficis de la qual es destinaran al propi projecte, a activitats i
millores del centre educatiu o a un projecte social.

Objectius

- Oferir una experiència de participació vivencial en un projecte comú de
gestió compartida
- Posar a l’abast dels alumnes activitats i processos que els hi permetin
assajar de forma activa els valors i principis cooperatius: democràcia,
participació, ajuda mútua i solidaritat
- Coresponsabilitzar els alumnes en un projecte en el qual les decisions seran
preses per ells mateixos

Activitat

Adreçat a

Què és
Alumnes de
l’economia social secundària,
i cooperativa?
batxillerats i FP

Metodologia

Objectius

Modalitat

Calendari

Observacions

Formació a l’aula.
D’1h a 3h de
Curs 2019-2020
durada

Gratuït

L’activitat consistirà en una sessió dinàmica en què s’introduirà als alumnes al
cooperativisme i l’economia social. Durant la sessió s’explicarà i es treballarà
amb els alumnes els valors i principis del cooperativisme, la manera
d’organitzar-se i funcionar de les cooperatives i es posaran exemples
d’empreses cooperatives. Depenent de la durada de la sessió es podrà
aprofundir més o menys en l’explicació.
-

Conèixer els valors i principis cooperatius
Saber identificar les maneres de fer del treball cooperatiu
Conèixer cooperatives de l’entorn
Visualitzar l’autoocupació mitjançant una cooperativa com una possible
sortida professional un cop acabats els estudis

Amb el finançament de:

Promou:
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Activitat

Adreçat a

Modalitat

Calendari

Observacions

Visitem una
cooperativa!

Alumnes de
secundària,
batxillerats i FP

Visita a una
cooperativa.
Curs 2019-2020
Durada total
aproximada de 4h

Gratuït

Metodologia

L’activitat consistirà en visitar una cooperativa. El tipus de cooperativa a visitar
s’intentarà adaptar en funció del perfil d’estudis dels alumnes. L’activitat anirà
acompanyada d’una explicació prèvia del model cooperatiu. L’explicació es
realitzarà a l’aula el mateix dia de la visita o en dies separats.

Objectius

-

Conèixer els valors i principis cooperatius
Saber identificar les maneres de fer del treball cooperatiu
Veure in situ com és el procés de treball en una cooperativa
Visibilitzar la cooperativa com una eina vàlida per la sortida laboral (FP)

Activitat

Adreçat a

Modalitat

Calendari

Observacions

Introducció a
l’Economia Social i
el coopreativisme

Professorat de
secundària,
batxillerat i FP

Formació. Durada
variable de vàries
sessions

Curs 2019-2020

Gratuït

Metodologia

L’activitat consistirà en una sessió de sensibilització per professorat en temes
d’Economia Social i en dinàmiques i treballs cooperatius per a desenvolupar a
l’aula amb els alumnes.

Objectius

-

Activitat

Adreçat a

Altres

Professorat i alumnat
de secundària,
Adaptable
batxillerat i FP

Metodologia

En cas de demandar una activitat no contemplada a les que oferim (ja sigui perquè
es vol adreçar a un altre cicle educatiu o perquè es vol dur a terme una activitat
molt específica), tenim flexibilitat per adaptar-nos a les necessitats

Objectius

L’activitat tindrà per objectiu contribuir a la promoció de l’Economia Social i i
Cooperativa

Conèixer els valors i principis cooperatius
Aprendre dinàmiques participatives i cooperatives per aplicar a l’aula
Saber com és el funcionament de les cooperatives
Conèixer cooperatives de l’entorn
Facilitar materials i recursos per a consultar
Modalitat

Calendari

Observacions

Curs 2019-2020

Gratuït

Persones de contacte

Correu electrònic

Telèfon

Nil Saladich
Laura Muixí

nil.ateneucc@gedi.org
laura.ateneucc@gedi.org

93 524 16 24
Amb el finançament de:

Promou:
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