
Comença la classe de Coopera-
tiva a l’institut Serra de Noet. Els
alumnes de quart no l’encaren
com a agents passius que reben
una informació sinó que en són
els actors. Hi porten idees de casa,
discuteixen propostes, busquen
empreses, dissenyen una estratè-
gies, truquen i inverteixen amb
l’objectiu de fer diners.  L’assigna-
tura, que fan tres vegades per set-
mana, els motiva. Estan aprenent
a guanyar-se la vida.

Cada any, i ja en són quatre, els
alumnes de quart que trien l’assig-
natura optativa de Cooperativa
han de crear de zero una empresa
que al final de curs aporti benefi-
cis. Això obliga la vintena d’alum-
nes que trien aquesta opció a dis-
senyar i posar en marxa una coo-
perativa de veritat que després es
materialitzarà en el marc del Mer-
cat de Cooperatives en un estand
on vendran el producte o servei
treballat. Aquest curs els alumnes
han creat la cooperativa 4thcoop,
que es dedica a la compravenda
de productes agroalimentaris lo-
cals i del País Basc. L’assignatura
permet els alumnes tractar de ma-
nera transversal altres matèries
gràcies a la coordinació de diver-
sos professors. Així, per exemple,
la d’informàtica condueix els
alumnes a  la configuració d’una
pàgina web, la de matemàtiques a
utilitzar programes com ara l’Ex-
cel i a gestionar les comandes,
amb el de plàstica aborden com
fer la imatge corporativa, la carte-
lleria i els díptics, i amb la de llen-
gües redacten les cartes en català,
castellà i anglès.  

L’assignatura forma part del
programa Cultura Emprenedora
a l’Escola pel que fa als centres de
primària i Empresa Jove Europea
pel que fa als de secundària. El
programa permetrà realitzar el
dissabte dia 12 de maig a la plaça
Cim d’Estela de Berga un mercat
comarcal que ha esdevingut el
més gran del seu tipus a Catalu-
nya. Aquest any hi prenen part 429
alumnes de 24 cooperatives esco-
lars de tot el Berguedà. En els vuit
anys de vida que té la iniciativa ha
passat de fer-se amb tres coopera-
tives escolars i 75 alumnes l’any
2010 als 429 alumnes de l’actual
edició. Els professors encarregats
del programa a l’institut Serra de
Noet ho tenen molt clar, l’objectiu
del programa és donar les claus als
alumnes perquè sàpiguen treba-
llar en equip, tot es decideix en as-
semblea, i llançar-se al món em-
presarial per saber-hi trobar una
via de negoci. El resultat és un
grup d’alumnes motivats per un
projecte que és totalment seu. 

MIQUEL SPA BERGA

Classes d’aprendre a guanyar-se la vida
Centres educatius de primària i secundària del Berguedà introdueixen els alumnes en la gestió empresarial a través del
disseny, creació i posada en marxa d’una cooperativa L’assignatura obliga els joves a enfrontar-se al mercat econòmic real

MERCAT DE COOPERATIVES ESCOLARS Vuit anys després de la seva creació, la iniciativa acadèmica assoleix 24 cooperatives escolars i més de
400 joves emprenedors. Els alumnes aprenen a crear una companyia des de zero i fer-la rendible en el termini de temps que dura el curs
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Alumnes de l’assignatura de Cooperativa de quart de l’institut Serra de Noet de Berga amb un dels llibres de referència 
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Lídia Comellas comenta gestions de la cooperativa a classe
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Durant l’hora, els alumnes van amunt i avall fent tràmits i trucades

Sortir al mercat econòmic i
fer-s’hi un lloc no és cosa d’un
dia. Ningú no regala duros a
quatre pessetes, tal com consta-
ten els alumnes. Per això els pro-
fessors que acompanyen el pro-
jecte els ajuden amb un calen-
dari d’execució que cal seguir al
minut si volen recollir beneficis
a final de curs, tal com explica la

professora de matemàtiques, Síl-
via Salvador. Així, en el primer tri-
mestre els alumnes han de tenir la
web penjada amb el nom de la
cooperativa, el logo, el correu
electrònic, la carta de presentació,
l’organigrama i els estatuts.  En
aquest primer trimestre també és
el moment de decidir el capital
inicial i la forma com es repartirà.
El grup de l’institut  Serra de Noet
ha optat per un sistema propor-
cional a la nota per tal que els jo-
ves que s’hi impliquen més obtin-
guin més guanys.  Al final del pri-
mer trimestre, els responsables
acadèmics assignen a cada coo-
perativa una empresa del País
Basc amb la qual es coordinaran

per fer els negocis. 
En el segon trimestre cal deci-

dir quins productes vendre i com-
prar, i buscar proveïdors amb un
estudi de mercat que permet es-
tablir un catàleg. En aquest mo-
ment els alumnes han de visitar
els proveïdors i topar cara a cara
amb la competència de preus.  En
el tercer i últim trimestre preparen
la cartelleria i imatge de l’empre-
sa, les vendes a la cooperativa sò-
cia, fan la comanda dels produc-
tes que volen comprar per des-
prés revendre al mercat i final-
ment fan balanç econòmic, que
inclou una aportació a una entitat
solidària. En els últims anys han
guanyat uns 300 euros.

M.S. BERGA

Una planificació aplicada al minut permet iniciar 
la idea el setembre i recollir guanys a final de curs

Els alumnes trien a l’inici
repartir els beneficis als
socis en funció de la nota
que obtingui cadascú

M.S.

Un dels tutors passa pels grups
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