
ÀMBIT  ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA   

 
TAULA DE PROFESSORAT  

 
 
 
FORMAT 
Trobada trimestral amb els docents interessats en incloure l’ESS a l’aula  
 
PROGRAMA   
Construint futur: apropant  l’Economia Social i Solidària  
al món educatiu 
 
DESTINATARIS  
Dirigida a equips directius i professors de les àrees  
d'Empresa, Comerç, Administració, FOL i responsables d'Emprenedoria a l’’ESO, 
Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior  i Universitats 
 
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 
Espai de trobada i reflexió pel professorat, amb l’objectiu de compartir experiències, 
detectar necessitats, crear sinèrgies i oferir recursos per a la promoció del món cooperatiu i 
de l'Economia Social i Solidària dins els centres educatius.  
 
Proposem al professorat del centre educatiu que formi part d’una Taula de treball  per tal 
de col·laborar entre totes a que ’Economia Social i Solidària sigui present al món educatiu i 
pugui formar part dels materials curriculars dels centres educatius de la comarca. 
 
OBJECTIUS 
  

- Compartir experiències, detectar necessitats, crear sinèrgies i oferir recursos i 
materials didàctics per a la promoció de l’Economia Social i Cooperativa als centres 
educatius 

- Elaborar una diagnosi conjunta de com es treballen els temes de cooperativisme i 
d'Economia Social i Solidària als centres 

- Identificar i/o generar materials curriculars complementaris que donin visibilitat a 
l’economia social i solidària en el currículum escolar 

- Establir un nexe entre l'Ateneu Cooperatiu i altres projectes de dinamització de 
l'Economia Social i Solidària i el cooperativisme de la comarca 
 

DURADA ESTIMADA 
Trobades trimestrals de 90-120 minuts de durada  aproximadament 
 
CALENDARI  
Curs 2019/2020, dates a determinar  
 
 



 
ESPAIS/LLOC DE REALITZACIÓ  
Instituts de la comarca (a determinar)  
 
RECURSOS HUMANS  
Personal de l’Ateneu Cooperatiu en qualitat de ponents i de coordinadors del programa i 
els docents participants  
 
RECURSOS ECONÒMICS  
El recurs és gratuït  
 
MATERIALS/NECESSITATS  TÈCNIQUES  
Espai adequat, de dimensions suficients per encabir els docents participants  
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-activitats-
educatives/formulari-de-sol-licitud-d-activitats-educatives 
Departament d’Educació. educacio@montornes.cat 
Telèfon: 93 572 11 70 Ext. 9103 i 9133 
 
 
 


