Proposta Conselleria d’Educació / Direcció General de Formació Professional
FORMACIÓ DE DOCENTS I COORDINADORS D’AULES D’EMPRENEDORIA EN
ECONOMIA SOCIAL I FINANCES ÈTIQUES
Presentació
L’economia social i solidària i les fnances ètiques representen alternatives econòmiques
necessàries que prioritzen la cura de les persones i del medi ambient, més encara en un
context en el qual l’emergència climàtica es suma una important crisi econòmica i social
com a conseqüència de la COVID-19.
En el cas de les Illes Balears la situació és encara més delicada, per mor de l’alt grau de
dependència del turisme, el sector més afectat per la incertesa que s’ha instal·lat de la
mà del coronavirus als mercats internacionals. És per això que existeix un incipient
consens social que apunta a la necessària diversifcació de l’economia de les Illes
Balears, amb més pes dels sectors primari i secundari, així com de l’economia social i
solidària, que parteix d’un 1,8% del PIB i ocupa a més de 10.000 persones entre
cooperatives, societats laborals, empreses d’inserció i iniciatives del tercer sector social.
El propi Pla Director de l’Economia Social 2018-2022 preveu un creixement de fns al 5%
d’aquest sector en els propers anys, que hauria d’anar acompanyat per part dels poders
públics d’accions que promoguin la creació d’empreses i iniciatives que participin dels
principis de l’economia social i solidària:
- treball digne i estable
- conciliació i equitat
- sostenibilitat ambiental i cura de l’entorn
- cooperació
- participació i transparència.
Entre aquestes accions és clau el paper que ha de jugar la formació, atès que el grau de
desconeixement entre els docents i professionals de serveis d’orientació i formació
ocupacional és molt gran, pel que fa a allò que representa l’economia social, una
economia amb valors que a més a més s’ha mostrat molt més resilient pel que fa a
l’ocupació en temps de crisi.

Per això la creació per part de la Conselleria d’Educació de les Aules d’Emprenedoria en
l’àmbit de la Formació Professional de cara al curs 2020-2021 representa una oportunitat
única per promoure el coneixement i les iniciatives econòmiques que reverteixin
directament en el benestar de la comunitat, de la mà de l’economia social, les fnances
ètiques i l’emprenedoria social a partir dels serveis i recursos existents a les Illes Balears.
La proposta que presentam és un curs de formació adreçat especialment als docents de
Formació Professional en actiu amb responsabilitats en matèries que hi guarden relació,
però en les quals els continguts sobre economia social i fnances ètiques són gairebé
inexistents, així com en les accions d’orientació per a la creació de noves empreses i
iniciatives (allò que entenem com «emprenedoria»), on també ha de poder ser una opció
acollir-se als principis i valors de l’economia social i solidària més enllà de les iniciatives
de mercat convencionals.
Antecedents
De la mà de Caixa Colonya i FUNCAS-Educa i en col·laboració amb el servei d’activitats
culturals de la UIB, les fundacions Darder-Mascaró varen executar el curs 2019-2020 el
curs de formació «Descobrim l’economia social i les fnances ètiques a través de
l’educació fnancera i emprenedora», en el qual participaren 31 persones, les quals en la
seva majoria foren docents de Formació i Orientació Laboral (FOL), economia d’ESO i
Batxillerat, i mòduls de FP de grau mig i superior de la família professional
d’Administració i Gestió.
Les fundacions Darder-Mascaró són part del grup promotor de l’associació Mercat
Social, que agrupa el gruix de les entitats que treballen en el camp de l’economia social i
solidària, el cooperativisme i les fnances ètiques. Des de l’any 2015 celebram anualment
la Fira del Mercat Social i des de l’any passat, la Setmana de les Economies
Transformadores.

Objectius
- Donar a conèixer als docents l’economia social i les fnances ètiques
- Incorporar continguts, habilitats i actituds sobre l’economia social i les fnances ètiques
a les pràctiques educatives, a través de l’educació fnancera i emprenedora
- Incentivar entre l’alumnat de les Illes Balears l’emprenedoria social amb valors de
cooperació, sostenibilitat i justícia social

Destinataris
Coordinadors de les Aules d’Emprenedoria de Formació Professional i docents de
Formació Professional, especialment de les àrees de FOL i EIE.

Metodologia
La durada del curs és de 15 hores teòriques de formació presencial on line (aula virtual)
distribuïdes en 7 sessions + 10 a distància (fonamentades en el treball individual dels
alumnes). En les sessions programades s’abordaran en streaming els continguts del
curs, mirant de combinar l’aproximació als conceptes i estratègies de l’economia social i
solidària, fnances ètiques i emprenedoria social, amb experiències i referents concrets de
l’entorn social i econòmic de les Illes Balears, alhora que es garanteix la interacció de
l’alumnat amb els docents del curs. Les hores de formació a distància consistiran en
l’elaboració d’una proposta d’implementació dels continguts a l’aula de referència dels
docents participants, així com la seva aplicació i avaluació a l’aula.
Les sessions de formació presencial on line es realitzaran a través de la plataforma
Moodle de la Conselleria d’Educació, que ofertarà aquest curs com a activitat interna de
formació del professorat. A l’aula virtual també seran disponibles els materials i lectures
que acompanyen el curs i facilitaran l’elaboració per part de l’alumnat de l’aplicació a
l’aula. Totes les sessions seran moderades pel coordinador del curs, David Abril.
És obligatòria la participació en almenys el 85% de les sessions presencials on line.

Continguts
Sessió 1. Presentació del curs i conferència inaugural.
A càrrec d’una persona destacada de l’àmbit de l’economia social i solidària a nivell
estatal.
Durada: 2 hores
Dimarts 6/10/2020 de 17 a 19h.
Ponent: Ivan Miró, sociòleg, cooperativista i expert en economia social.
Sessió 2. La necessitat d’una altra economia. Conceptes bàsics de l’economia
social i solidària enfront del paradigma econòmic dominant i les respostes a la crisi
de la COVID19.
Dijous 8/10/2020 de 17 a 19h.
Ponents: Jordi López (REAS) i David Abril (UIB).
Sessió 3. Educació fnancera i fnances ètiques.
Ponents: responsables de Caixa Colonya, Fiare i Coop57.
Durada: 2 hores
Dimarts 13/10/2020 de 17 a 19h.
Ponents: Enrique Raya (Fiare Banca Ètica) i Juanjo Caldés (Caixa Colonya).
Sessió 4. Experiències i recursos de l’economia social i solidària a les Illes Balears.
Ponents de diferents experiències de cooperatives integrades a Mercat Social.
Durada: 2,5 hores
Dijous 15/10/2020 de 17 a 19:30h.
Ponents: Enric Pozo (cooperatives ensenyament), Arena Petit (Bauma), Nofre Fullana
(APAEMA) i Antònia Coll (revista Sa Plaça).

Sessió 5. Experiències i recursos de l’economia social i solidària a les Illes Balears.
Ponents de diferents experiències i entitats d’economia social (II).
Durada: 2 hores
Dimarts 20/10/2020 de 17 a 19h.
Ponents: Xesca Martí (fundació Deixalles), Josep R. Balanzat (supermercat cooperatiu
Terranostra), Josep Garau (S’Altra Senalla), Alexandre Duran (Som Energia Mallorca).
Sessió 6. Introducció a l’emprenedoria social en temps d’emergència social i
ecològica: innovar al servei de la comunitat.
Ponents: experts en la matèria de diferents experiències de l’Estat.
Durada: 2 hores
Dijous 22/10/2020 de 17 a 19h.
Ponents: Enekoitz Etxezarreta (professor d’economia de la Universitat del País Basc i
expert en emprenedoria social i ESS) i Marc Masmiquel (emprenedor social).
Sessió 7. Experiències de treball a les aules.
Ponents: docents participants a l’anterior sessió del curs, que ja han incorporat al seu
quefer a les aules els continguts i aprenentatges sobre la matèria.
Durada: 2,5 hores
Dimarts 27/10/2020 de 17 a 19:30h.
Ponents: docents de FP de diferents centres educatius de les Illes Balears.
Lliurament de l’aplicació a l’aula per part de l’alumne: entre el 3 i el 5 de novembre, a
través del Moodle.

