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Benvolgudes i benvolguts, 

 

Des de la Unió de Cooperatives de Treball Associat de les Illes Balears ens adrecem a vosaltres 

per informar-vos del Projecte que hem posat en marxa per a joves estudiants dels centres 

educatius de la nostra comunitat, subvencionat per la Fundació Guillem Cifre de Colonya. 

 

El projecte consisteix en realitzar una sessió de formació en aquells centres que ho sol·licitin per a 

informar, sensibilitzar, formar, orientar i assessorar en la creació de cooperatives de treball.  

 

La campanya es realitzarà durant els mesos de setembre, octubre,  novembre i desembre de 2019 

(curs 2019-2020). 

 

Dinàmica i estructura del taller: 

 

 Sessió de 90 minuts. 

 Dies: dimarts i dijous en horari de 8 a 14 hores (si no us van bé aquests dies o l’horari, 

telefonau a UCTAIB (971 205 028) per consultar la possibilitat de canvi). 

 

 Objectius:  

 Donar a conèixer el moviment cooperatiu i les cooperatives de treball associat com a 

alternativa real  d’inserció laboral i auto-ocupació col·lectiva al model econòmic 

establert amb una metodologia transformadora, crítica i conscient. 

 Difondre el model cooperatiu com a resposta a una sèrie de necessitats que no estan 

cobertes en l’actual sistema educatiu. Dotar  d’eines al professorat i a l’alumnat per 

treballar l’economia social i el cooperativisme, tenint una repercussió real i pràctica en la 

societat. 
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 Adreçat a: alumnes d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius. 

 

 Metodologia: es treballaran els aspectes teòrics conjuntament amb els pràctics, realitzant 

activitats de treball cooperatiu i simulació de situacions reals. 

 

 Material: Quadern “Coneix les cooperatives de treball”, presentacions en diapositives, 

vídeos i material didàctic de treball cooperatiu. 

 

 Es lliurarà un certificat d’assistència a cada participant. 

 

 Modalitats: 

 

- A  la UCTAIB (sala de formació): el grup d’alumnes amb un professor responsable 

s’ha de desplaçar a la seu de la UCTAIB (carrer Sant Joaquim, 9 de Palma) 

- En el centre escolar: la persona formadora es desplaçarà al centre escolar. 
Requisits: una aula amb projector i connexió a Internet. 

 

Estam convençuts que la realització d’aquest taller pot ser molt positiva per als vostres alumnes, ja 

que podran ampliar els seus coneixements sobre les possibilitats d’accés al mercat laboral un cop 

acabats els seus estudis. 

Els currículums dels programes de formació per a joves pràcticament no fan referència a les 

empreses d’economia social, i és per això que consideram prioritari que aquests tallers arribin al 

col·lectiu de joves que continuaran el seu procés formatiu o ingressaran en el món laboral. El 

projecte vol contribuir a que els joves estudiants i els seus docents coneguin les possibilitats del es 

empreses d’economia social, especialment les cooperatives de treball associat, mitjançant els valors 

i els principis cooperatius. 

 

 

Com podeu reservar un taller? Telefonant a la UCTAIB o enviant un correu electrònic. 

 

Persona de contacte: Catibel de la Fuente, tècnica d’orientació. 

Unió de Cooperatives de Treball Associat de les Illes Balears – UCTAIB 

Carrer Sant Joaquim, 9 baixos – 07003 Palma 

Telèfons: 971 205 028 – 971 294 769 

Correu electrònic: orientacio@uctaib.coop 

Pàgina web: www.uctaib.coop 

 

 

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ 

I ARA.... A COOPERAR! 
 

mailto:orientacio@uctaib.coop
http://www.uctaib.coop/
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