
 
 

 

Els Valors de l’ESS. 
Introducció a l’ESS i a l’emprenedoria 

cooperativa (format 2h). 
 

Descripció detallada 

Taller introductori als valors i principis de l’ESS, centrat en el cooperativisme com a oportunitat 

professional. Es generen debats sobre aquests temes a través de la posada en pràctica de situacions 

pràctiques apropades a la realitat de les joves (ex. preu i origen de fabricació de la seva roba). 

Es posa en debat què és l’economia, el capitalisme, i l’alternativa que suposa l’ESS. Es 

desenvolupen els valors i principis de l’ESS  través del debat amb situacions quotidianes. 

S’exemplifiquen formes organitzatives i casos existents de projectes de l’ESS i 

cooperativisme.  

A continuació es fa una introducció al model d’emprenedoria cooperativa, a partir d’analitzar 

el paper que juga l’emprenedoria en l’actual sistema capitalista. Aquest model es contraposa 

als valors de l’ESS, emmarcant l’emprenedoria dintre d’una lògica cooperativa i no 

competitiva. Es presenta el model cooperatiu com a fórmula d’autoocupació i que ofereix 

diverses oportunitats. 

 

Objectius 

• Conèixer el model d’Economia Social i Solidària com a model econòmic.  

• Reflexionar sobre els valors de l’ESS i la seva importància dins del sector cooperatiu, i 

apropar a l’alumnat models viables d’ESS. 

• Obtenir les eines teòriques i pràctiques per contraposar el model d’emprenedoria del 

cooperativisme amb el d’emprenedoria capitalista. 

• Adquirir una visió general dels principis que regeixen el model cooperatiu i les 

oportunitats que ofereix. 

 

Metodologia 

El format de l’activitat es basa preferentment en la presencialitat però també es contempla el format 

virtual. 



 
 

Participació amb mobilitat corporal en la primera part de la sessió per tal de concebre 

majories i realitats. 

Participació individual d’elecció de criteris als que donen valor les joves i compartir 

posteriorment motius i debatre sobre aquests. Els conceptes treballats durant la sessió es 

poden definir a través de jocs participatius com el tabú, amb targetes. Així mateix, les sessions 

poden començar amb una pluja d’idees o definicions que ja estiguin integrades sobre la 

temàtica de la sessió. Les parts de debat es poden dinamitzar mitjançant dinàmiques de 

posicionament. 

 

Continguts 

• Economia Social i Solidària 

• Què és l’economia social i solidària i quins valors té? 

• La importància de la gestió democràtica i participativa a l’economia i a l’empresa. 

• Orientació dels recursos a les necessitats humanes i compromís amb l’entorn i la 

comunitat. 

• Exemples en diversos sectors. 

• Emprenedoria cooperativa 

• Emprenedoria capitalista i emprenedoria cooperativa. Emprendre col·lectivament 

com a motor de transformació social 

• La intercooperació: factor clau i diferencial 

• Exemples d’empreses cooperatives i casos pràctics. Sectors estratègics i emergents: 

cures, energia, migracions i agroalimentació.  

• Programes de suport per a l'assessorament, creació i consolidació de projectes 

col·lectius de l’ESS 

• Eines i recursos pràctics 

 

Continguts ESS que incorpora 

Valors i principis de l’ESS i del cooperativisme, motor alternatiu de canvi social. Presentació 

de les cooperatives com possible eina per dur a terme projectes socioecònomics viables. 

Quins són els valors que destaquen, innoven i es mostren com a alternativa vers el sistema 

actual dins del capitalisme. Exemplificació d’organitzacions i projectes que segueixen aquests 

valors i principis per dur a terme de forma viable el canvi social. 

 



 
 

Comparativa entre el model d’emprenedoria competitiu i el model cooperatiu de l’ESS. 

Principis cooperatius i breu introducció a la forma jurídica cooperativa. Implicacions reals i 

oportunitats de l’emprenedoria en format cooperatiu. 

 

Públic a qui es dirigeix 

S’estableix una adaptació de la càpsula segons nivells o etapes educatives, a saber, 

adolescència o menors de 16 anys i joves o majors de 16 anys. També s’inclou per tant la 

perspectiva de públic jove i adult. 

 

A tallers amb joves menors de 16 anys es dona un major pes a la iniciació i debat sobre els 

valors i principis de l’ESS, així com s’exemplifica molt més a la pràctica. En canvi, pel que 

refereix a tallers amb joves majors de 16 anys es treballen i especifiquen molt més les formes 

jurídiques, sistemes de gestió i qüestions de caràcter més empresarial i de gestió dels models 

de l’ESS i del cooperativisme. 

 

Per tant, dirigit a alumnat de 3r i 4rt d’ESO, Batxillerat, Cicles Formatius de Formació 

Professional (Grau Mitjà i Grau Superior), Programes de Formació i Inserció (antics Programes 

de Qualificació Professional Inicial), Programes de Diversificació Curricular (per exemple, 

Unitats d’Escolarització Compartida), Educació d’adults, i Educació Especial, Jovent d'esplais, 

agrupaments. 

 

Número de sessions i durada 

1 sessió de 2h 

 

 



 
 

Els Valors de l’ESS. 

Introducció a l’ESS i a l’emprenedoria 

cooperativa (format 1h). 

 

Descripció detallada 

Taller introductori als valors i principis de l’ESS, centrat en el cooperativisme com a oportunitat 

professional. 

Es posa en debat què és l’economia, el capitalisme, i l’alternativa que suposa l’ESS. Es 

desenvolupen els valors i principis de l’ESS través del debat amb situacions quotidianes. 

S’exemplifiquen formes organitzatives i casos existents de projectes de l’ESS i 

cooperativisme.  

A continuació es fa una introducció al model d’emprenedoria cooperativa, a partir d’analitzar 

el paper que juga l’emprenedoria en l’actual sistema capitalista. Aquest model es contraposa 

als valors de l’ESS, emmarcant l’emprenedoria dintre d’una lògica cooperativa i no 

competitiva. Es presenta el model cooperatiu com a fórmula d’autoocupació i que ofereix 

diverses oportunitats. 

 

Objectius 

• Conèixer el model d’Economia Social i Solidària com a model econòmic.  

• Reflexionar sobre els valors de l’ESS i la seva importància dins del sector cooperatiu, i 

apropar a l’alumnat models viables d’ESS. 

• Obtenir les eines teòriques i pràctiques per contraposar el model d’emprenedoria del 

cooperativisme amb el d’emprenedoria capitalista. 

• Adquirir una visió general dels principis que regeixen el model cooperatiu i les 

oportunitats que ofereix. 

 

Metodologia 

El format de l’activitat es basa preferentment en la presencialitat però també es contempla el format 

virtual. 



 
 

Participació amb mobilitat corporal en la primera part de la sessió per tal de concebre 

majories i realitats. 

 

Participació individual d’elecció de criteris als que donen valor les joves i compartir 

posteriorment motius i debatre sobre aquests. Els conceptes treballats durant la sessió es 

poden definir a través de jocs participatius com el tabú, amb targetes. Així mateix, les sessions 

poden començar amb una pluja d’idees o definicions que ja estiguin integrades sobre la 

temàtica de la sessió. Les parts de debat es poden dinamitzar mitjançant dinàmiques de 

posicionament. 

 

Continguts 

Economia Social i Solidària 

1. Què és l’economia social i solidària i quins valors té? 

2.nExemples en diversos sectors. 

 

Emprenedoria cooperativa 

1.nEmprenedoria capitalista i emprenedoria cooperativa. Emprendre col·lectivament com a 

motor de transformació social 

2. Exemples d’empreses cooperatives i casos pràctics. Sectors estratègics i emergents: cures, 

energia, migracions i agroalimentació. 

3. Eines i recursos pràctics 

 

Continguts ESS que incorpora 

Valors i principis de l’ESS i del cooperativisme, motor alternatiu de canvi social. Presentació 

de les cooperatives com possible eina per dur a terme projectes socioecònomics viables. 

Quins són els valors que destaquen, innoven i es mostren com a alternativa vers el sistema 

actual dins del capitalisme. Exemplificació d’organitzacions i projectes que segueixen aquests 

valors i principis per dur a terme de forma viable el canvi social. 

Comparativa entre el model d’emprenedoria competitiu i el model cooperatiu de l’ESS. 

Principis cooperatius i breu introducció a la forma jurídica cooperativa. Implicacions reals i 

oportunitats de l’emprenedoria en format cooperatiu. 

 

 

 



 
 

Públic a qui es dirigeix 

S’estableix una adaptació de la càpsula segons nivells o etapes educatives, a saber, adolescència o 

menors de 16 anys i joves o majors de 16 anys. També s’inclou per tant la perspectiva de públic jove i 

adult. 

A tallers amb joves menors de 16 anys es dona un major pes a la iniciació i debat sobre els 

valors i principis de l’ESS, així com s’exemplifica molt més a la pràctica. En canvi, pel que 

refereix a tallers amb joves majors de 16 anys es treballen i especifiquen molt més les formes 

jurídiques, sistemes de gestió i qüestions de caràcter més empresarial i de gestió dels models 

de l’ESS i del cooperativisme 

Per tant, dirigit a alumnat de 3r i 4rt d’ESO, Batxillerat, Cicles Formatius de Formació 

Professional (Grau Mitjà i Grau Superior), Programes de Formació i Inserció (antics Programes 

de Qualificació Professional Inicial), Programes de Diversificació Curricular (per exemple, 

Unitats d’Escolarització Compartida), Educació d’adults, i Educació Especial, Jovent d'esplais, 

agrupaments. 

 

Número de sessions i durada 

1 sessió de 1h 

 

 

 


