ÀMBIT ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

Emprenedoria Col·lectiva i Cooperativisme
FORMAT
Taller participatiu – xerrada motivadora sobre ESS i cooperativisme
PROGRAMA
Construint futur: apropant l’Economia Social i Solidària
al món educatiu
DESTINATARIS
Alumnes d’ESO, Batxillerat i
Cicles Formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior
PARTICIPANTS
1 grup aula amb un màxim de 30-35 participants
ENTITAT
Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental
COL·LABORACIONS
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya,
Consell Comarcal del Vallès Oriental
DESCRIPCIÓ
Sessió presencial sobre cooperativisme que pretén ser un punt de partida pel
coneixement de la fórmula empresarial cooperativa emmarcada en el disseny
curricular. S’acompanyen d’una guia didàctica amb orientacions per al professorat de
cara a aprofundir en la temàtica de l’activitat.
La sessió està enfocada a donar a conèixer l’emprenedoria col·lectiva entre l’alumnat.
Es presenta el model d’empresa cooperatiu en les seves diferents tipologies per tal
d’evidenciar la possibilitat de col·lectivitzar des del consum a la producció de béns i
serveis. L’activitat pretén ser una possibilitat per tal que el professorat 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
OBJECTIUS
-

Conèixer el model cooperatiu i les seves principals
característiques
Descobrir els diferents tipus de cooperatives
Despertar inquietuds d’emprenedoria col·lectiva
Transmetre els valors implícits en el treball cooperatiu

DURADA ESTIMADA
1 hora
CALENDARI
Curs 2019/2020, preferent durant el 1r i 2n trimestre

ESPAIS/LLOC DE REALITZACIÓ
Aula convencional, de dimensions suficients per encabir l’alumnat participant i amb
espai adequat per poder realitzar la part més dinàmica.
OBSERVACIONS
Cal la presència del tutor o tutora en les sessions que s'acordin
RECURSOS HUMANS
Personal de l’Ateneu Cooperatiu en qualitat de ponents i de coordinadors del
programa. El tutor o tutora per fer el seguiment de l'actuació a cada centre educatiu
RECURSOS ECONÒMICS
El recurs per l’institut és gratuït
MATERIALS/NECESSITATS TÈCNIQUES
Projector amb altaveus i ordinador amb connexió a la xarxa.
INFORMACIÓ
Ateneu Cooperatiu Vallès Oriental
www.ateneucoopvor.org
info@ateneucoopvor.org
690811051 Berta Puig
INSCRIPCIONS
A la pàgina web de l’Ajuntament:
https://www.montornes.cat/seu_electronica/serveis-i-tramits/cateld-d-activitatseducatives/formulari-de-sol-licitud-d-activitats-educatives
Departament d’Educació. educacio@montornes.cat
Telèfon: 93 5667004 / 630281538

