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FASES DE CREACIÓ DE LA COOPERATIVA
TRIAR L’ACTIVITAT

Idea de negoci i activitat que es desenvoluparà
Nom, logotip, imatge corporativa

Organigrama i repartiment de tasques

CONSTITUCIÓ DE LA COOPERATIVA
Òrgans de govern

Estatuts
Sol·licitud de permisos

PLANIFICACIÓ
Estudi de mercat i competència

Pressupostos
Opcions de finançament

APROVISIONAMENT I PRODUCCIÓ
Recerca d’empreses proveïdores
Compres i gestió de pagaments

Organització del procés de producció

COMERCIALITZACIÓ
Màrqueting

Gestió de vendes           3
Comptabilització d’ingressos             i despeses

Què és una cooperativa escolar?
Què aprenem amb aquest projecte?
Per què una cooperativa?
Què haurem de fer?
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PER QUÈ UNA COOPERATIVA?

QUÈ APRENEM AMB AQUEST PROJECTE?

- Posarem en pràctica els aprenentatges de totes les assignatures.

- Treballarem la iniciativa, la innovació, la creativitat, l’autonomia, el 
lideratge, la col·laboració i l’assumpció de responsabilitats, fent front a 
reptes reals.

- Treballem totes les competències clau del sistema educatiu.

- Aprenem fent i podem viure l’aprenentatge com un joc motivador.

- Treballem en equip i aprenem a prendre decisions de manera 
democràtica, valorant les capacitats pròpies i de la resta del grup.

- Posarem en pràctica la convivència, la resolució de conflictes; en definitiva, 
ens entrenem per a viure en societat.

- Connectem l’escola i l’entorn, implicant també famílies, empreses i 
entitats i institucions externes.

- Aportem millores al nostre centre escolar o al nostre entorn.

- Aprenem a ser solidaris i conscients de les necessitats del  nostre entorn.

La forma cooperativa permet fomentar els valors pels quals es guia l’actuació 
de les cooperatives, els quals es plasmen en “els 7 principis cooperatius”:

1. Adhesió voluntària i oberta: Els grups estaran oberts a totes les persones 
disposades a acceptar els drets i les responsabilitats de ser socis.

2. Gestió democràtica: Tots els xiquets i xiquetes que formen part de la 
cooperativa participen en les decisions. 

3. Participació econòmica dels socis: Totes les persones que formen la 
cooperativa escolar contribueixen amb la mateixa quantitat.  
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S - Venda de samarretes serigrafiades.
- Producció i venda de galetes, bombons, pizzes, granissats, etc.
- Neteja de la piscina coberta o altres instal·lacions del centre.
- Venda d’objectes de segona mà.
- Venda de joguets i llibres.
- Venda de flors de Nadal al mercat local.
- Càtering per a la festa de final de curs.
- Venda de productes a altres cooperatives escolars.
- Impartició de tallers de formació sobre manualitats.
- Gestió de l’aparcament en les celebracions de l’escola.
- Guarderia durant les reunions de mares i pares d’Infantil i Primària.
- Gestió de la biblioteca.
- Venda de loteria.

COOPERATIVA ESCOLAR
Una cooperativa escolar és una associació 
formada per alumnes amb l’objectiu de 
desenvolupar una activitat econòmica 
dins de l’àmbit del centre escolar. A 
diferència d’altres activitats o projectes 
que es duen a terme dins de l’aula, 
a les cooperatives escolars l’alumnat fa una
activitat econòmica real: compren, venen,  
produeixen, ofereixen serveis, etc.
Encara que aquesta activitat la fan
sense ànim de lucre.

És un projecte flexible que es pot adaptar 
a les necessitats del centre i de l’alumnat 
i, al mateix temps,  es pot emmarcar dins 
d’una o diverses assignatures o com a  
projecte extraescolar.

L’alumnat, per a poder formar la 
cooperativa escolar, compta amb 
l’assessorament i l’orientació del professorat, 
que l’acompanya en tot el procés.

4. Autonomia i independència: La gestió és controlada des de l’interior de la 
cooperativa. 

5. Educació, formació i informació: La cooperativa proporciona formació a 
través de la pràctica i transmet els beneficis de la cooperació a la societat.

6. Cooperació entre cooperatives: Les cooperatives enforteixen el moviment 
cooperatiu treballant conjuntament.

7. Interés per la comunitat: Les cooperatives treballen per aconseguir un 
desenvolupament sostenible.


