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Benvinguda i introducció

Roda de presentacions:
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Quin 
som?

D’on 
venim?

L’Itinerari Educatiu d’Economia Social i 
Finances Ètiques té per objectiu introduir 
el cooperativisme, l’economia social i 
les finances ètiques, des d’una 
perspectiva crítica i plural, a les aules 
d’educació secundària



Itinerari – Mòduls
 

Obrir la mirada: l’economia més enllà dels diners

Els valors de l’Economia Social i Solidària

Emprendre de forma col·lectiva: les cooperatives

Consumir amb responsabilitat

Les Finances Ètiques
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Mòdul 1 - Continguts
 

Benvinguda i introducció                                                                      5 minuts
 
Activitat 1: Què és l’economia?                                                            15 minuts

Activitat 2: Quines necessitats tenim? Com les resolem?            25 minuts                              

El marc de les economies plurals                                                       15 minuts
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Activitat 1: Què és l’economia?

Què és el primer que els passa pel cap 
en sentir la paraula “economia”?

Anotem-ho en uns post-its.

Una vegada escrites les paraules, enganxem els 
post-it en una paret o pissarra per tal de 
posar-les en comú amb tot el grup.
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Activitat 1: Què és l’economia?

Fixem-nos en aquestes imatges i en allò 
que simbolitzen.

● D’entrada, les hem relacionat amb la 
paraula economia? Per què?

● Quin imaginari dominant tenim entorn 
la noció d’economia?
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Activitat 1: Què és l’economia?

La paraula economia té el seu origen en el mot grec oikonomikós. Oiko significa 
‘casa’ i neimen ‘organització, llei, gestió’. Per tant, el mot defineix la ‘gestió de la llar’. 

Seguint aquesta pista etimològica i les diferents investigacions antropològiques 
entorn l’economia, podem entendre com a pràctica econòmica qualsevol acció 
orientada a donar resposta a les nostres necessitats vitals. Des de les més materials, 
fins al més emocional: menjar, habitatge, energia, aigua, caliu, afecte, salut, oci, etc.

Des d’aquesta mirada, podem entendre l’economia com el conjunt d’accions i 
relacions que duem a terme per obtenir tot allò que necessitem per viure.

Una mirada àmplia: l’economia com a sostenibilitat de la vida
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Activitat 2: Necessitats i recursos

Quines necessitats tenim durant un dia de la nostra 
vida quotidiana i com les resolem?

1. Elaborem una llista individual.
2. Posem-la en comú en petits grups
3. Posem-la en comú amb tot el grup.
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Activitat 2: Necessitats i recursos

Quines són les nostres 
necessitats diàries? Quins recursos fan falta per resoldre 

aquestes necessitats?
De quin lloc obtenim els 
recursos?
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Activitat 2: Necessitats i recursos

Finalment, per alimentar el debat entorn d’aquestes necessitats i la seva 
resolució podem anar fent les preguntes següents:

● Heu trobat opcions per resoldre totes les necessitats que se us 
plantejaven?

● D’on provenen els recursos que resolen les vostres necessitats materials? 
I les necessitats afectives?

● Totes les necessitats es resolen mitjançant un intercanvi monetari? Es 
podrien arribar a resoldre sense diners?
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Activitat 2: Necessitats i recursos

● Economia pública estatal: És l’economia protagonitzada per l’Administració pública i les 
empreses de propietat estatal, en què prevalen els criteris de la redistribució i del servei públic 
i universal. 

● Economia privada - lucrativa: És l’economia impulsada per iniciatives privades (empreses, 
banca convencional, fons d’inversió, etc.) que ofereixen productes i serveis de tot tipus. 
Aquestes empreses i entitats tenen per objectiu crear i fer créixer negocis des d’una 
perspectiva capitalista; és a dir, prioritzant l’acumulació de capital i el lucre per damunt 
d’altres objectius i valors.

● Economia social i solidària: És l’economia dinamitzada per a iniciatives socioempresarials 
que posen el benestar humà i el compromís ambiental al centre de les seves activitats, com 
ara: cooperatives, mutualitats de previsió social, finances ètiques i solidàries, tercer sector 
social, empreses d’inserció i centres especials de treball. També s’hi inclouen altres iniciatives 
comunitàries que introdueixen altres formes de reciprocitat: els bancs del temps, els mercats 
d’intercanvi, els horts urbans, etc. 

El marc de les economies plurals 
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L’economia de les cures

● L’Economia de les Cures s'entén  com un 
conjunt d’activitats que es desenvolupen 
quotidianament per sostenir i reproduir la 
vida i que permeten fer front a les 
necessitats que tenim al llarg del cicle vital. 

● Aquestes activitats tot i ser un element 
bàsic que sostena l’economia productiva i 
la societat, normalment han estat poc 
visibles i poc valorades.  Per això es fa 
servir la metàfora de l’iceberg.
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https://www.youtube.com/watch?v=A8CHwjx5rUM&ab_channel=Emakunde


● A les nostres societats hi conviuen diferents tipus de pràctiques, valors i 
perspectives econòmiques. 

● Quin o quins dels tipus d’economia que hem definit us sembla que és més 
predominant a nivell global? I al nostre país? 

● Quines aspectes postitus i quines dificultats o reptes presenta cada tipus 
d’economia?

Reflexió final
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Gràcies! 


