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nLa classe de Cooperativa no és
com les altres. Els alumnes van
arribant i es van instal·lant aquí i
allà per grups de conversa. Un
agafa uns dossiers, l’altre un ordi-
nador i l’altre el telèfon. No és la
clàssica classe on tots s’asseuen
al seu lloc i miren endavant. Això
és més com una empresa moder-
na, amb zona de treball i de dis-
tensió. El tutor hi és per acom-
panyar-los, però són ells qui la
fan evolucionar.

Lídia Comellas és la secretària
de la cooperativa 4thcoop dels

alumnes de quart de l’institut
Serra de Noet de Berga. L’empre-
sa té tots els càrrecs des del pre-
sident fins al tresorer. En funció
del seu càrrec, cada alumne fa un
tipus de feina, i quan arriba a
classe informa els companys dels
seus avenços, que sovint ha hagut
de fer fora de l’horari escolar. La
Lídia explica que «la cooperativa
es divideix en sectors, hi ha el de
la publicitat, el de buscar proveï-
dors i fer comandes, i el sector
que fa la web i en fa la difusió, de
manera que funcionem amb de-
partaments». La feina a classe so-

vint implica haver de sortir a fer
trucades o visites: «hi ha molta
feina que la fem fora de classe,
com anar a veure productes o
proveïdors, o fins i tot visitar al-
tres classes per difondre els pro-
ductes o fer vendes; també treba-
llem molt amb l’ordinador per
enviar mails, fer la web, posar els
preus al dia amb fulls excel; i amb
el telèfon, per trucar als socis i
clients de la cooperativa». Així és
com Cooperativa no és una assig-
natura que posi deures, sinó que
van sorgint sols a mesura que es
crea i es posa en marxa l’empresa.   

Al seu costat, David Gutiérrez
no està al consell rector sinó que
porta a terme feines executives
com negociar amb subministra-
dors, fer comandes o portar el
màrqueting.  El David valora molt
aquesta assignatura perquè «no
és tan teòrica com les altres, sinó
que es tracta d’estar amb els com-

panys i fer empresa, és dinàmica
i divertida». 

Els tutors de quart expliquen
que l’assignatura de Cooperativa
és moltes vegades la que ajuda
més els joves a acabar triant un ti-
pus de formació empresarial en
veure que els agrada posar en
pràctica les seves idees. 

La cooperativa evoluciona sola i
genera deures en funció de les
gestions que van fent els alumnes
Els estudiants viuen l’assignatura com una hora especial en la qual es treballa
en grup i es va creant des de zero La matèria ajuda els alumnes a triar el futur

Un grup dels alumnes de quart amb dos dels tutors de Cooperativa
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n Al curs de cinquè de primària
de l’escola Sant Joan de Berga
també fan assignatura de Coope-
rativa. Es tracta, en aquest cas,
d’una empresa més manual, on
els alumnes, que tenen al voltant
d’onze anys, aprenen els primers
conceptes de treball en equip, dis-
seny d’una empresa, fixació d’ob-
jectius, execució d’un pla, venda i
repartiment de beneficis. 

Els dos grups del curs han creat
dues cooperatives. La Comprativa
es va formar amb els 23 alumnes
aportant quatre euros cada un.
Amb aquest capital inicial van
comprar el material per elaborar
productes fets a mà que vendran
al mercat del dia 12. Entre aquests

productes manufacturats hi ha
jocs de tres en ratlla, posagots,
pots de vidre per a espelmes,
clauers de hamma i agulles de
cap. Els socis de la Comprativa
han decidit també fer una llumi-
neta per al dia del mercat i regalar
cors de paper als visitants.

La professora Roser Lojo ha ex-
plicat que aquesta assignatura és
de les que més ajuden els nens a
espavilar-se i aprendre a treballar
en grup: «dona molta feina, però
realment els agrada molt; has de
tenir els nens ordenats en cada
tasca i els has d’ajudar, però s’aju-
den els uns als altres i aprofiten el
que sap fer cadascú; tothom hi té
un lloc, a Cooperativa». L’assigna-
tura es fa una hora i mitja a la set-
mana. Amb els diners que es re-
captin al Mercat de Cooperatives
es retornarà l’aportació inicial a
cada soci, es farà una donació a al-
guna causa de solidaritat i, amb el
que sobri, tenen previst organit-
zar una festa.  

A primària els nens  reben
les primeres nocions de
l’economia cooperativa
Els alumnes de cinquè de l’es-
cola Sant Joan fabriquen jocs i
objectes de regal per vendre al
mercat del dia 12 
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Nens de cinquè de primària de l’escola Sant Joan a Cooperativa


