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Comunicat i convocatòria de premsa

Escoles de democràcia:
EscolesCoop presenta el marc metodològic per la
creació de cooperatives d’alumnes a les escoles
● L’1 de juliol EscolesCoop presenta el model metodològic per gestionar les
cooperatives d’alumnes, dins la setmana d’accions pel Dia Internacional
de les Cooperatives (3 de juliol).
● Les cooperatives d’alumnes són un marc idoni per aprendre i adquirir
competències i habilitats tenint l’alumne al centre de l’estratègia
pedagògica.
●

Les escoles cooperatives federades a EscolesCoop foren les primeres a
crear cooperatives d’alumnes —la més antiga fa 50 anys —, com el
mecanisme més pròxim per promoure els principis cooperatius.

● Des del 2016, EscolesCoop impulsa la federació AlumnesCoop, l’espai que
aglutina a les cooperatives d’alumnes de Catalunya.
Barcelona, 16 de juny de 2021.
El pròxim 1 de juliol, durant la setmana d’accions per celebrar el Dia Internacional de les
Cooperatives, EscolesCoop presenta el seu propi model metodològic de cooperatives
d’alumnes, una guia com a marc de referència per a tots els centres educatius que vulguin
implementar i acompanyar aquest tipus de projecte transversal, interdisciplinari, de
desenvolupament competencial i que posa a la pràctica els valors cooperatius.
Les cooperatives d’alumnes posen en pràctica la realitat de l’economia social i solidària.
Són projectes que es converteixen en escoles de democràcia, ja que es treballa des de la
constitució de la cooperativa, passant pel funcionament, la tria del tema, la presa de
decisions, a l’avaluació i l’impacte i retorn social.
Són models que parteixen de tres eixos transformadors: la gestió democràtica i participativa,
l’orientació a les necessitats humanes i el compromís amb la comunitat.
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Adjuntem en l’email el document Marc metodològic per impulsar cooperatives d’alumnes,
ideat i desenvolupat per EscolesCoop, amb la col·laboració de la cooperativa Barabara
Educació.
També hi podeu trobar els diferents tipus de cooperatives d’alumnes i exemples de les
escoles participants:
Escola Guinardó de Barcelona, Escola Petit Món Felisa Bastida de Castelldefels, Escola Sant
Gervasi de Mollet del Vallès, Nou Patufet de Barcelona, Creixen Terrassa, Escola El Cim de
Terrassa, Escola Tecnos de Terrassa i Escola Gravi de Barcelona.

Acte de presentació del Marc metodològic d’impuls de les cooperatives d’alumnes
18.00 h, a l’Auditori Centre Cívic Urgell (C/ Urgell, 145, 08036, Barcelona)
•
•
•

Parlaments institucionals.
Presentació del Marc metodològic per impulsar cooperatives d’alumnes, a càrrec de
Barabara Educació.
Conversa amb les escoles que han portat a terme cooperatives d’alumnes.

Sobre EscolesCoop i AlumnesCoop
La Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya, EscolesCoop, és l’entitat
que agrupa i representa a escoles cooperatives del nostre país.
El 2016 va impulsar AlumnesCoop, la Federació de Cooperatives d’Alumnes de Catalunya
de diferents centres educatius de Catalunya (poden federar-se escoles no cooperatives,
tant públiques com concertades). És una iniciativa desenvolupada dins del marc del
programa Economia social de la Generalitat de Catalunya.

Convocatòria de premsa
Inici de l’acte a les 18.00 h
17.00 h Convocatòria prèvia de mitjans pel mateix dia de l’acte, 1 de juliol, per entrevistar
docents impulsors i impulsores de cooperatives d’alumnes; direcció i presidència
d’EscolesCoop; creadores del Marc metodològic de Barabara Educació.
Si desitgeu prèviament a aquesta data testimonis que impulsen cooperatives d’alumnes,
poseu-vos en contacte amb nosaltres.
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Contacte per a premsa
Elena Rovira (T. 678552274) i David Álvarez (T. 677621947)
Comunicació d’EscolesCoop
comunicacio@escolescooperatives.cat
Per a més informació, podeu consultar el nostre web www.escolescooperatives.cat.
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