ÀMBIT ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

Coneixem les cooperatives del nostre entorn
FORMAT
Visita a una empresa cooperativa local i/o de proximitat a la comunitat educativa
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
Realització de sortides a empreses cooperatives del territori per tal que els alumnes puguin
conèixer l’experiència de forma pràctica, motivadora i vivencial. Es cercarà en tot moment
que aquestes cooperatives estiguin relacionades amb la branca d’estudis a on s’adreci el
programa.
L’activitat consistirà en fer una sessió divulgativa sobre el funcionament, l’organització i la
activitat de l’empresa cooperativa. Pretén ser un complement al treball del cooperativisme
com a forma jurídica explicitant-ho en un cas concret proporcionant als alumnes la
possibilitat d’escoltar i preguntar l’experiència de persones cooperativistes en actiu.
OBJECTIUS
-

Apropar l’alumnat a les empreses cooperatives del seu entorn
Donar a conèixer de primera mà experiències reals d’emprenedoria cooperativa
Conèixer les característiques específiques del treball cooperatiu i aprendre les
dinàmiques del món laboral i empresarial
Visualitzar l’autoocupació mitjançant una cooperativa com a sortida professional

DURADA ESTIMADA
1 hora (visita) + desplaçaments d’anada i tornada
CALENDARI
Curs 2019/2020, preferent durant el 1r i 2n trimestre
ESPAIS/LLOC DE REALITZACIÓ
Instal·lacions de la cooperativa on es realitza la visita

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
El centre s’ha de fer càrrec del desplaçament de l’alumnat fins a la cooperativa i el retorn al
centre.
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: 93 572 11 70 Ext. 9103 i 9133

