COOPERATIVES D'ALUMNES

MEMÒRIA

CURS 2019-2020

Durant aquest curs excepcional, la irrupció de la pandèmia de la
COVID-19 i el confinament, han paralizat també les activitats de les
cooperatives d'alumnes de l'Escola.
Malgrat això, les activitats realitzades fins el mes de març, ens
permeten presentar aquests resultats.
Felicitem a tots i totes les sòcies que ho han fet possible un any
més.
La nova realitat que s'obre a partir del curs vinent, obligarà a fer un
replantejament d'alguna de les activitats que s'ha vingut fent fins
ara. Alhora, les reflexions sorgides de la participació en les
sessions de treball organitzades per la FeCEC per mirar de fixar un
model comú de cooperatives d'alumnes, ens convida a introduir
alguns canvis en les nostres.
Amb tot, l'objectiu general continuarà sent el mateix: fomentar el
cooperativisme i els seus valors entre els nostres alumnes.

La coordinació
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1. L'orígen
L’Escola Tecnos va ser fundada l’any 1962 a Terrassa i, des del 1983,
funciona com a cooperativa de treball associat amb el nom oficial
d’Agrupació Pedagògica Tecnos Societat Cooperativa Catalana de
Responsabilitat Limitada.
Des d’aleshores, el Centre ha anat creixent i s’ha consolidat dins l’oferta
educativa de la ciutat de Terrassa i el seu entorn. Actualment, tenim la
joia de poder educar futurs ciutadans de Catalunya des de l’etapa
d’Educació Infantil fins a Segon de Batxillerat. El nostre ideari és clar
quan expressa que els mestres entenem l’Escola com una institució
que ha de contribuir al desenvolupament integral de les persones, i per
tant, no ens podem limitar a ser uns simples transmissors de
coneixements.
En aquest sentit, creiem que la pràctica del cooperativisme pot ser una
eina molt útil per transmetre tota una sèrie de valors positius i
pràctiques organitzatives útils als nostres alumnes: la gestió
democràtica, la responsabilitat social i ambiental, l’honestedat, el
treball en equip i la solidaritat, són exemples d’aquests valors
cooperatius que difícilment s’aprenen en abstracte.
Quina millor manera hi ha per transmetre valors que no sigui a través
de la pràctica? “Cooperar és el camí: Learning by doing” és el lema que
hem posat a aquest projecte.
Un camí que, des del curs 2013-2014, vam iniciar amb la constitució de
la nostra primera cooperativa d’alumnes a l’etapa de la Secundària, i pel
qual hem anat avançant fins aquest curs 2019-2020 amb quatre
cooperatives constituïdes per 57 socies i socis voluntàries.
Així doncs, la finalitat és potenciar l’emprenedoria dels nostres
alumnes, els quals, simulant la creació d’empreses cooperatives,
n’assumeixen la gestió social i econòmica, alhora que es
responsabilitzen dels resultats de la seva activitat.
Procurem insistir que els objectius del cooperativisme no són només
lucratius sinó que han de tenir també una important finalitat social. És
per això que fem prescriptiva la donació de cada cooperativa, del 20%
dels beneficis obtinguts al llarg de cada exercici econòmic, a una
entitat solidària.
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2. L'organització
2.1. Equip impulsor
- L’equip directiu de l’Escola i un coordinador de les cooperatives
d’alumnes, són els encarregats d’estimular la creació d’iniciatives
cooperatives.
- Aquest equip impulsor avalua i dóna el vist-i-plau als nous projectes.
- Pot ser també una funció de l’equip impulsor, el d’oferir possibles
projectes o tasques concretes a les cooperatives existents.
- Al llarg de l’any, el coordinador dóna suport logístic i fa el
seguiment de les cooperatives en funcionament.
- Per a les qüestions econòmiques, l’Administració de l’escola
s’encarrega d’assessorar als tresorers de cada cooperativa, en temes de
comptabilitat.

2.2. Tipus de cooperatives
Segons la tasca realitzada, les dividim en:
• Cooperatives de producció: L’objectiu és l’elaboració d’algun
producte i els seus guanys s’obtenen de les seves vendes i, per tant,
l’Escola no intervé en el seu finançament.
• Cooperatives de servei: Realitzen uns serveis a la comunitat educativa
o a la ciutat i els seus ingressos procedeixen de les aportacions
econòmiques que l’Escola fa en funció de les tasques realitzades i del
nombre de socis que hi han intervingut. Darrera de cadascuna
d’aquestes tasques, hi ha un professor-responsable que dona suport al
grup cooperatiu.
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2.3. Estructura i funcionament de les cooperatives
- Quan neix una iniciativa dels alumnes i ha rebut el vist-i-plau de
l’Escola, es prepara i es fixa una data de constitució de la cooperativa.
En aquest acte, la cooperativa es constitueix en Assemblea amb el
següent ordre del dia:
1- Elecció del nom de la societat.
2- Elecció dels càrrecs del Consell Rector: president/a, secretari/ia i
tresorer/a.
3- Concreció de l’aportació econòmica (acció cooperativa) dels socis.
4- Fixació dels objectius de l’activitat de la cooperativa
Una de les primeres tasques del Consell Rector és impulsar la redacció
dels Estatuts de la Cooperativa. L’Assemblea elegeix una comissió que
redacta una proposta amb base a un model simplificat
que adapta a les seva realitat. Aquesta proposta, ha de ser comunicada
a la resta de socis i aquests podran presentar esmenes durant la sessió
o sessions de l’Assemblea que es convoqui per aprovar el reglament.
L’aprovació ha de ser per majoria qualificada (un mínim dels dos terços
dels vots).
- Cada societat estableix en els seus estatuts el mecanisme concret i la
freqüència de les reunions. Al marge de les fixades pel reglament, es
podran convocar Assemblees extraordinàries a petició del Consell
Rector o d’un nombre determinat de socis. A la darrera Assemblea del
curs, el tresorer presenta els resultats de l’exercici, la quantitat a
reservar per a la donació solidària, i es vota a quina entitat es farà
efectiva.
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3. Les cooperatives d’alumnes de l’Escola Tecnos
i les seves activitats durant el curs 2019-2020
BERENARS TECNOS

Cooperativa d’alumnes de 4t d'ESO (22 sòcies i socis). La seva tasca
ha estat la d’elaborar i vendre berenars per recaptar diners de cara
al viatge final d’etapa (que no s'ha pogut realitzar).
Cada dimecres i divendres, a les 5 de la tarda, han instal·lat el seu
punt de venda al pati dels petits de l'escola i també han atès
alguns encàrrecs que l'escola puntualment els ha encomanat.
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LA NOSTRA

Cooperativa d'alumnes formada per l’equip de redacció de la
revista de l’Escola Tecnos.
Enguany, els integrants d'aquest equip han estat per nois i noies
de 1r de Batxillerat i de 4t d'ESO (8 socis) coordinats per la Roser
Fradera.
Durant aquest curs 2019-2020, han editat dues revistes (gener i
juny).
L'Escola ha remunerat les seves activitats.
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MÚSICS TECNOS
Enguany ha estat formada per nois i noies de tots els cursos d'ESO
i Batxillerat (15 socies i socis), supervisats pel Jordi Torné. El seu
objectiu ha estat el d' oferir els seus serveis musicals tan dins com
fora de l’Escola.
L'Escola ha remunerat les seves activitats.

Actuacions d'aquest curs:
- IV Fira d'Economia Social i Solidària (23-11-2019)
- Activitat de col·laboració de l'Escola amb la Marató de TV3
(desembre-2019)
- Jornada de portes obertes (1-02-2020)
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CREATIVE HANDS

Aquest curs, la Cooperativa d'artesania, (contituïda el curs 20162017), ha continuat amb les seves activitats de producció.
Integrada per 12 sòcies de 4t d'ESO, l'ha supervisat la Rosa Pastor.
Activitats de venda:
- IV Fira d'Economia Social i Solidària (23-11-2019)
- Jornada de portes obertes (1-02-2020)
El grup també va donar suport a l'organització de tallers durant la
7a Marató de contes (10-11-2019)
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4. Gestió interna durant el curs 2019-2020
Organització de sessions informatives a 1r d'ESO sobre el
cooperativisme. Les activitats van tenir com a objectius explicar
en què consiteix el fet cooperatiu, donar a conèixer l'existència
de cooperatives d'alumnes a la nostra Escola i animar a
l'aparició de noves iniciatives.
Les xerrades van anar a càrrec de la Júlia Calzado i l'Anna Garrigó
(4t d'ESO), sòcies de dues de les cooperatives existents.

Constitució de la nova cooperativa Berenars Tecnos (4t d'ESO)
Seguiment i coordinació de les quatre cooperatives en
funcionament.
Balanç econòmic final de curs amb els tresorers de les
cooperatives.
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5. Presència en sessions de treball, actes i
esdeveniments externs a l'Escola
Presentació de la Federació de Cooperatives d'Alumnes de
Catalunya a la Jornada Internacional d'Educació i d'Economia Social
i Solidària celebrada a Madrid el 28 de setembre del 2019. La ponent
va ser la presidenta del seu Consell rector i de la cooperativa
Creative Hands, Anna Garrigó Pastor

Participació en l'organització de la Marató de Contes per recaptar fons
per al projecte educatiu Kumi de Bolívia. Creative Hands organitza els
tallers (10-11-2019).
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Participació en la IV Fira de l'Economia Social i Solidària, ( 23-112019) organitzada dins el marc de la cinquena edició de la
Terrassa Cooperativa. A l'estand de l'Escola, la presència dels
productes de les cooperatives Berenars Tecnos i Creative
Hands. A l'escenari de la Plaça Vella, actuació de la cooperativa
de Músics.

Participació de l'Anna Garrigó Pastor en les diferents reunions
del Consell Rector de la Federació de Cooperatives d'Alumnes
de Catalunya, en qualitat de presidenta. Degut a la COVID 19, es
prorroga el mandat de l'actual Consell Rector.
Participació de la coordinació de les cooperatives de l'Escola en
les tres sessions de treball organitzades per la FeCEC a fi de
poder fixar un model de cooperatives d'alumnes (novembre desembre del 2019). Sessions dinamitzades per la cooperativa
Barabara Educació i Doble Via.
En Pol Julià realitza el curs "Formadors de l'itinerari educatiu
d'economia social i finances ètiques", impartit des de la FeCEC.
(tardor-2019)
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6. Balanç econòmic:
excedents i donacions solidàries

11

7. Relació de sòcies, socis i membres
dels Consells Rectors.
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8. A la xarxa
Facebook de les cooperatives d'alumnes de l'Escola Tecnos:
https://www.facebook.com/coop.alumnes.tecnos/

Pàgina web d'Alumnes.coop dedicada a les cooperatives
d'alumnes:
http://www.cooperativesalumnes.cat/

Pàgina web de la Federació de Cooperatives d'Ensenyament de
Catalunya:
http://www.escolescooperatives.cat/

"El cooperativisme inundarà Terrassa durant el mes de
novembre". Article a La Torre (23-10-2019)
https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/71014/

"4a Fira de l'Economia Social i Solidària". Terrassa Cooperativa.
Ajuntament de Terrassa
https://terrassacooperativa.cat/fira-deconomia-social-i-solidaria?

"L’Economia Social i Solidària inunda un any més la plaça Vella
amb els valors del cooperativisme". Article a Malarrassa (26-112019)
https://malarrassa.cat/mon-cooperatiu/leconomia-social-i-solidaria-inunda-un-any-mesla-placa-vella-amb-els-valors-del-cooperativisme/
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