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RECURSOS EDUCATIUS
 
● Programa Aracoop 

● Programa de Cooperatives d’alumnes

 » https://economiasocial.coop/programa-cooperatives-dalumnes

 » https://escolescooperatives.cat/cooperatives-alumnes/

● Glossari cooperatiu:

 » http://cooperativesdeconsum.coop/wp-content/uploads/2018/07/Glossari_
cooperatiu_w.pdf

● Vídeos de la campanya #Trenquemtòpics 

● Vídeos de la campanya #EconomiaDeLesPersones 

● Vídeos de la campanya #SomLaResposta

 » https://www.youtube.com/hashtag/somlaresposta

● Currículum global de la Economía Social y Solidaria 

● Guies didàctiques d’economia solidària i el cooperativisme per al professorat - 
Cooperativa L’Esberla i Ateneu Cooperatiu del Maresme. 

● Feu-vos COOP Guia jove per ser una cooperativa 

● Guia pedagògica FesCoop! L’emprenedoria cooperativa a l’aula 

● Revoltes: l’economia solidària i feminista a les aules d’ESO. 

● Els valors de l’economia social i solidària a les escoles 

● La Economía Social y Solidaria en el contexto educativo

● Red por la Educación en las Finanzas Éticas y Solidarias 
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https://economiasocial.coop/programa-cooperatives-dalumnes
https://escolescooperatives.cat/cooperatives-alumnes/
http://cooperativesdeconsum.coop/wp-content/uploads/2018/07/Glossari_cooperatiu_w.pdf
http://cooperativesdeconsum.coop/wp-content/uploads/2018/07/Glossari_cooperatiu_w.pdf
https://www.youtube.com/hashtag/somlaresposta
https://curriculumglobaleconomiasolidaria.com
https://coopmaresme.cat/2018/11/07/guies-didactiques-economia-solidaria-i-el-cooperativisme-per-al-professorat/
https://www.cjb.cat/publicacio/feu-vos-coop-guia-jove-per-ser-una-cooperativa/
http://www.coopsetania.cat/wp-content/uploads/2018/05/C_GuiaPedagogica-2017.pdf
https://www.revoltes.cat
https://www.waitala.com/ca/valorsescoles/
https://www.acpp.com/wp-content/uploads/2018/03/ACPP_ESS_contexto_educativo_web.pdf
https://redefes.org
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ENTITATS

● Aliança Cooperativa Internacional (ACI):  “Identidad Cooperativa: nuestros principios y 
valores” 

 » https://www.ica.coop/es/cooperativas/identidad-alianza-cooperativa-internacional 

● Confederació de Cooperatives de Catalunya 

● Federació de Mutualitats de Catalunya

● La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya

● Taula del Tercer Sector Social de Catalunya

● Xarxa d’Economia Solidària 

● Federació de Cooperatives Agràries

● Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya

● Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya

● Federació de Cooperatives d’Habitatge de Catalunya

● Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya

● Fundació Roca i Galès 
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https://www.ica.coop/es/cooperativas/identidad-alianza-cooperativa-internacional 
https://cooperativescatalunya.coop
https://www.mutualitats.cat
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http://www.fedcoophabitcat.org
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http://www.rocagales.cat
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