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Muntem una cooperativa? 

PRESENTACIÓ 

Aquesta activitat consisteix en una dinàmica on l’alumnat dividit en grups haurà d’escollir els 
valors de la seva empresa. Tot comença amb la història d’un nen i una nena que viuen a 
Nicaragua, en una zona on es cultiva cafè. Per superar una època de crisi la comunitat 
decideix muntar una empresa i haurà d’escollir-ne els valors.  
 
L’activitat està dirigida a l’alumnat que participa al projecte CUEME de la Diputació de 
Barcelona, a través del qual l’alumnat crea una cooperativa. El vocabulari i part dels valors  
s’adapten al procés que la classe segueix amb el programa CUEME. 
 

• Reflexionar sobre els diferents  valors que pot tenir una empresa 

• Conscienciar sobre la importància de tenir en compte valors ètics, justos i 
respectuosos amb les persones i el medi ambient. 

• Conèixer els principis del Comerç Just 
 

OBJECTIUS 

TIPUS D’ACTIVITAT 

DURADA DE L’ACTIVITAT 

Treball a l’aula 

30 MIN 

MATERIAL NECESSARI 

• Cartolines 

• Un llistat d’opcions per grup (annex al document) 
 

PÚBLIC A QUI ES DIRIGEIX Alumnat de primària i ESO que treballen 

les cooperatives 

http://www.xarxaescolescj.org/
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Es divideix l’alumnat en diferents grups i es reparteix un full amb les opcions 
possibles. De cada tema o valor poden escollir entre dues opcions (1A o 1B). 
Hauran de llegir atentament les dues opcions i entre totes les persones del grup 
decidir quina opció els agrada més i per què. Es poden retallar i anar enganxant a 
la cartolina. 
 
És important que la persona dinamitzadora expliqui que no hi ha cap opció dolenta 
o que estigui malament. Son diferents valors i maneres de veure les coses. Això 
permetrà que l’alumnat pugui debatre lliurement. 
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DESENVOLUPAMENT 

La persona dinamitzadora explica que una història: 
 
La Maria i el Nelson viuen en un poble molt i molt petit de Nicaragua, a les 
muntanyes on es cultiva cafè. Allà hi plou molt i tot es de color verd. Les persones 
del poble treballen cultivant el cafè, cada casa té un camp de cafè on treballen. 
Últimament però al poble de la Maria i el Nelson la situació comença a ser crítica: 
no hi ha feina i aquest any ha plogut molt poc i han pogut collir menys cafè.  
Un viatger que passava pel poble, en veure la problemàtica que patien, els ha 
parlat que en altres llocs, els membres del poble s'ha agrupat per tal d'aconseguir 
un lloc de feina digne per a tots. La idea entusiasme tothom. Tot el poble busca 
informació i es reuneixen per decidir quin tipus d'empresa volen muntar. Tots i 
totes escolten amb atenció, perquè saben que ho han de fer molt bé, els va el seu 
futur. A partir d’aquí podran veure quin és el millor model d'empresa. 
 
Ara tots vosaltres sereu persones del poble de la Maria i el Nelson, sereu 
productors i productores de cafè i us reunireu amb assemblea per decidir quina 
empresa voleu muntar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Finalment es posarà en comú amb tota la classe i s’haurà de decidir els valors de 
l’empresa entre tot l’alumnat. Aquests s’escriuran a la pissarra.  
Sovint, els valors escollits entre tota la classe coincideixen amb els principis del 
comerç just.  

- Empresa en format cooperativa, organització democràtica 
- Sous fixes o sou mínim 
- Beneficis a la comunitat 
- No treball infantil 
- Equitat de gènere 
- Respecte al medi ambient 
- Productes de qualitat 

Es pot explicar que els productes de comerç just garanteixen aquests valors, mentre 
la resta malauradament no. 
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El comerç just és un tipus de comerç alternatiu al comerç internacional i s’engloba dins 
l’economia social i solidària. A través d’aquest totes les empreses que treballen son cooperatives 
i s’organitzen de forma democràtica. Pels productors i productores aquest és un element molt 
important, ja que poden decidir el seu futur i el dels seus fills i filles. D’aquesta manera, els 
productors i productores de comerç just s’organitzen igual que l’alumnat amb el programa 
CUEME. Fan també una aportació inicial (capital social), escullen les persones representants i es 
decideix tot a través de les assemblees. 
 
A més, una part dels seus beneficis els destinen a millorar la seva pròpia comunitat. Això 
s’anomena Premi social Amb aquests diners moltes cooperatives donen beques a l’alumnat del 
poble perquè pugui comprar material escolar, als i les joves perquè puguin anar a l’institut i fins 
hi tot a la universitat. D’aquesta manera el benefici no només és per les persones de la 
cooperativa sinó que milloren el seu entorn social. 
 
Per tal de garantir la sostenibilitat i la qualitat no s’utilitzen insecticides ni abonaments químics, 
ja que al utilitzar-los aquella terra en un futur no serà fèrtil i els fills i filles no la podran cultivar. 
A més, el producte ha de ser bo pel consumidor/a. Si no es posen químics el producte és molt 
més saludable. 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE 

• Aquesta activitat es pot completar amb l’exemple d’una cooperativa catalana, com és 
el cas d’Alternativa3. Trobareu el power point amb l’exemple a la web. 

• També es pot fer la visita a la torradora d’Alternativa3 per veure com funciona una 
cooperativa amb productes de l’economia social i solidària 
 

  

PREGUNTES DE DIÀLEG 

Durant el debat final es interessant que la persona dinamitzadora pugui crear diàleg: 

• Si hi ha un jefe que te estudis no sabrà millor com tirar endavant l’empresa que tots 
vosaltres?  

• A l’opció 2A diu que el sou serà el doble de les altres, no preferiu un major sou? 

• Perquè és important donar una part dels vostres beneficis a la comunitat? 

• Perquè han d’anar a l’escola els nens i nenes? I si no els hi agrada? I si de grans 
treballaran amb el cafè, no es millor que comencin de petits per aprendre’n? 

• Si les dones es queden a casa no estarien més ben cuidats els fills i filles? 

• I perquè no s’hi queden els homes a casa a cuidar els fills i filles?  

• Si posem productes químics al nostre cafè ens donarà una millor producció aquest 
any i tindrem més dines, aleshores perquè no fer-ho? 

MATERIAL DE SUPORT 

http://www.xarxaescolescj.org/
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ANNEX: opcions a escollir 

1.A.  Per treballar en aquesta empresa no haurem de posar diners, ja que l’empresa no serà nostre sinó 
d’un propietari. Aquest ens dirà què fer i com fer-ho i ens pagarà un sou. El “jefe” és el que ho decidirà 
tot. Si tenim una idea de com produir millor el cafè el “jefe” no farà cas, però ell té estudis i sabrà millor 
com fer-ho. 
 
1.B. Aquesta serà l’empresa de tots i totes. Per constituir-la tots/totes haurem de posar una mica de 
diners per poder començar a produir, que es diu el capital social. La quantitat d’aquesta aportació ho 
decidirem entre tots/totes al igual que la resta de decisions. Tots i totes tindrem el mateix dret a decidir 
i ho farem a través d’una assemblea on exposarem les nostres idees i després votarem. 
 
2.A. A la gent li interessa tenir diners. L’empresa que us proposo us pagarà un sou quasi el doble del 
què paguen altres empreses. El problema és que no sabrem quanta feina hi haurà cada dia i, per tant, 
no sabrem quants podran venir a treballar (potser un dia poden venir tots i l’altre dia només un...). 
 
2.B.  El que interessa és que els sous siguin correctes... però que a més a més el treball sigui estable. 
Una família ha de saber quants diners cobrarà cada mes. Per tant us proposem una empresa que 
contracti les persones i els asseguri un sou fix mensual. 
 
3.A. Us proposem muntar una empresa arrelada al poble. Aquesta empresa no només ha de pagar uns 
sous justos a tots els treballadors/es sinó que, a més, una part dels beneficis es dediquin a millorar el 
poble. Els beneficis ens els repartirem entre tots i totes i una part d’aquests els dedicarem a millorar el 
poble: podem construir escoles, podem fer carreteres o donar beques als joves perquè vagin a la 
universitat... El que vulguem mentre ho decidim tots/totes plegats. 
 
3.B. El millor és deixar que una gran empresa s'ocupi del nostre negoci. Ells sabran què és millor per a 
nosaltres i, com que podran treure més diners. Els beneficis se’ls quedarà el propietari, ja que és ell qui 
sap com fer les coses. 
 
4.A. Per tal de tenir diners per sobreviure i poder comprar el menjar els nostres fills i filles vindran amb 
nosaltres a treballar tot el dia. Com que treballaran moltes hores i estaran molt cansats no cal que vagin 
a l’escola, ja els hi ensenyarem nosaltres a treballar. 
 
4.B. A l’empresa només hi podran treballar les famílies, els nens i nenes aniran a l’escola. Les famílies 
que no tinguin prou diners per comprar els llibres l’empresa els pot ajudar amb una beca. Els nens i 
nenes també ajudaran els pares amb la feina de casa i del camp, però només després d’anar a l’escola i 
també tindran temps per jugar. 
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5.A. En aquesta empresa pensen que els homes poden treballar millor el camp, i per això els hi paguen 
menys. Això permetrà que no hauran de treballar i es podran quedar a casa i dedicar-se a la família.  
 
5.B. La nostra proposta, a més de tenir en compte que els sous siguin justos, donarà veu a la dona. 
D’aquesta manera les dones podran treballar i decidir igual que els homes. 
 
6.A. El què es necessita fer és una empresa que vagi bé i doni beneficis. Per aquest motiu vindran uns 
especialistes i posaran productes químics a les plantes de cafè, així produiran més i tindrem més diners. 
També s’evitarà millor que no hi hagi plagues 
 
6.B. La nostra proposta té en compte l’ecosistema on es desenvolupa. Per tal de no fer malbé la terra i 
assegurar que els nostres fills i filles puguin seguir cultivant cafè en el futur, l’agricultura serà ecològica i 
no hi posarem cap producte químic. D’aquesta manera el consumidor/a que compri el nostre cafè 
estarà comprant un producte de qualitat i sa. Produirà una mica menys de cafè i es necessitarà més 
persones que ajudin a recollir el cafè. 
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