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1  Benvinguda
Oikonomikós, la paraula grega que origina el mot economia, està composta per dues 
paraules, oiko (‘casa’) i neimen (‘gestió, llei, organització’), és a dir:  ‘gestió de la llar’.  
Així, seguint la pista etimològica i les aproximacions antropològiques, podem entendre 
l’economia com el conjunt d’accions i relacions que duem a terme per obtenir tot allò que 
necessitem per viure: menjar, habitatge, energia, aigua, caliu, afecte, salut, oci, etcètera.

Els éssers humans vivim en comunitats per poder cobrir les nostres necessitats i hem 
establert relacions per aconseguir-ho: produïm productes o serveis, els compartim, 
intercanviem o comercialitzem, els distribuïm, i es creen sistemes monetaris i financers que 
faciliten l’intercanvi i la venda. Com s’organitzen socialment totes aquestes activitats és el 
que entenem per sistema econòmic.

De sistemes econòmics n’hi ha hagut i n’hi ha de diferents tipus. El projecte educatiu  
(Re)volta vol posar el focus en l’Economia Social i Solidària (ESS), que parteix de la idea 
que l’activitat econòmica s’ha d’orientar a cobrir les necessitats humanes i fer-ho amb 
criteris d’autonomia, equitat social i de gènere i sostenibilitat ambiental. 

(Re)volta proposa fomentar el treball autònom de l’alumnat mentre organitzen la seva 
pròpia recerca i es qüestionen críticament els seus hàbits i l’impacte econòmic que 
generen. Ho hem estructurat en cinc sessions però creiem que és un treball que us pot 
permetre explorar més camins a l’aula i enriquir la resta de continguts. 

En aquesta guia didàctica hi trobareu tota la informació i orientacions necessàries per 
planificar les classes i desenvolupar les sessions a l’aula. A més, si ens voleu fer arribar 
suggeriments o dubtes, podeu contactar amb nosaltres a l’adreça electrònica hola@
revoltes.cat  i us respondrem el més aviat possible per acompanyar-vos en la realització 
del projecte. 

Moltes gràcies per sumar-vos a aquesta aventura! 

pensem l’economia
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2  Breu descripció del projecte
(Re)volta és un projecte d’Eduxarxa per apropar l’economia solidària i feminista  
a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO de Catalunya mitjançant un treball grupal de recerca-acció. 

Objectius educatius
•  Analitzar diferents models d’organització econòmica i valorar com  

afecten la vida de les persones.
•  Conèixer les pràctiques i principis de l’Economia Social i Solidària (ESS)  

i de l’Economia Feminista (EF) a través de l’anàlisi de la pròpia pràctica  
quotidiana i l’observació de l’entorn. 

•  Desenvolupar un projecte de recerca en equip.
•  Proposar una acció concreta en l’entorn més proper per transformar  

les pràctiques socioeconòmiques.
•  Contribuir a fomentar el pensament crític i el compromís social.

Seqüència didàctica
El projecte educatiu (Re)volta es vertebra en una seqüència pedagògica que  
consta de cinc fases: connectar, interrogar, investigar, actuar i compartir.
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3  Càpsules educatives
Cada càpsula està pensada per treballar-la durant una sessió a l’aula d’uns cinquanta o seixanta 
minuts. Tot i que les sessions s’han ideat per fer la major part del treball a l’aula, podria ser que 
calgués fer la recollida de dades a fora de l’aula o en hores complementàries. 

Per fer una recerca abordable en el temps plantejat, es proposa un esquema de treball que 
conté totes les etapes però que condueix a una recerca molt delimitada i concreta. Tot i que es 
vol desenvolupar i valorar el procés d’investigació social, es vol prioritzar que el treball es focalitzi 
entorn dels principis de l’ESS i l’EF. La recerca, per tant, és l’eina a través de la qual l’alumnat 
s’apropa i construeix aquests continguts.

CÀPSULA 1  

Què és l’economia?

Temporització:  1 hora

Objectius:
•  Mobilitzar els coneixements previs de l’alumnat sobre l’economia. 
•  Introduir els principis de l’ESS i l’EF.
•  Reflexionar sobre el valor econòmic que tenen les activitats quotidianes.
•  Motivar a fer el treball de recerca per fomentar accions transformadores en l’entorn.

Materials per a l’alumnat:
•  Web del projecte
•  Activitats de la càpsula 1 (PDF descarregable)
•  Enquesta sobre necessitats vitals i pràctiques econòmiques (formulari en línia)
•  Graella sobre economia plural (PDF descarregable)

Desenvolupament de la sessió:
•  Presentació del projecte (Re)volta mitjançant el web. Explicació dels objectius i fases 

del projecte.  TEMPS ESTIMAT: 10 MINUTS 

•  Activitat 1: Lectura grupal o individual de l’enunciat. Treball individual per respondre 
l’enquesta i posada en comú.  TEMPS ESTIMAT: 20 MINUTS 

•  Activitat 2: Lectura grupal o individual de l’enunciat. Treball per equips o parelles.  
 TEMPS ESTIMAT: 15 MINUTS 

•  Activitat 3: Lectura grupal o individual de l’enunciat. Treball amb els mateixos equips 
de l’activitat 2. Posada en comú final.  TEMPS ESTIMAT: 15 MINUTS 
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CÀPSULA 2  

Dissenyar una recerca social

Temporització:  1 hora

Objectius:
•  Aprofundir en les característiques de l’ESS i l’EF.
•  Revisar els principis del mètode científic.
•  Crear els equips de treball i formular una pregunta de recerca.
•  Escollir la metodologia més adient per dur a terme la recerca.
•  Omplir la fitxa de recerca.

Materials per a l’alumnat:
• Activitats de la càpsula 2 (PDF descarregable)
• Guia de selecció dels temes de recerca (PDF descarregable)
• Kit metodològic de recerca (PDF descarregable)
• Fitxa de recerca (PDF descarregable)
• Web del projecte

Desenvolupament de la sessió:
•  Breu presentació per part del professor o professora: recordar què es va fer  

a la sessió prèvia i situar el marc teòric de la càpsula 2: les recerques científiques.  
 TEMPS ESTIMAT: 5 O 10 MINUTS  

•  Creació d’equips de recerca formats per 3 o 4 alumnes. Temps estimat:  
5 minuts.

•  Activitat 1: Lectura grupal o individual de l’enunciat. Els equips escullen la seva 
pregunta de recerca a partir de la fitxa Guia de selecció dels temes de recerca.  
 TEMPS ESTIMAT: 25 MINUTS 

•  Activitat 2: Lectura grupal o individual de l’enunciat. Els equips decideixen quina 
metodologia de recerca és més adient per respondre la seva pregunta mitjançant  
el document Kit metodològic de recerca i la Fitxa de recerca.  
 TEMPS ESTIMAT: 20 O 25 MINUTS 
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CÀPSULA 3  

Valorar les dades

Temporització:  1 hora

Objectius:
•  Analitzar la informació que es desprèn de les dades recollides. 
•  Elaborar les conclusions a partir de la pregunta plantejada i la informació  

obtinguda amb el recull de dades. 
•  Completar la fitxa de recerca i enviar-la mitjançant un formulari en línia.

Materials per a l’alumnat:
•  Activitats de la càpsula 3 (PDF descarregable)
•  Plantilla pel buidatge de dades qualitatives (Document descarregable)
•  Plantilla pel buidatge de dades quantitatives (Excel descarregable)
•  Fitxa de recerca (PDF descarregable)
•  Web del projecte

Desenvolupament de la sessió:
•  Introducció per part del professor o professora: recordar què es va fer a la sessió 

prèvia, explicar que els diferents equips han dut a terme una recollida de dades i 
comentar breument què es farà en aquesta sessió: una vegada recollides les dades, 
cal analitzar-les i interpretar-les per treure’n coneixement.  
 TEMPS ESTIMAT: 5 O 10 MINUTS 

•  Activitat 1: Lectura grupal o individual de l’enunciat. Els equips duen a terme el 
buidatge de dades amb les plantilles d’Excel o Word que facilita el projecte (Re)volta.  
 TEMPS ESTIMAT: 20 MINUTS 

•  Activitat 2: Lectura grupal o individual de l’enunciat. Els equips revisen la seva  
fitxa de recerca i l’envien a l’equip gestor del projecte (Re)volta mitjançant un 
formulari en línia.  
 TEMPS ESTIMAT: 20 MINUTS 
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CÀPSULA 4  

Comprendre per actuar

Temporització:  1 hora

Objectius:
•  Plasmar el procés de recerca i les conclusions en una presentació i compartir-la 

amb la resta de companyes i companys.
•  Idear una acció social transformadora vinculada a l’àmbit de recerca de cada  

equip i explicar-la.

Materials per a l’alumnat:
• Activitats de la càpsula 2 (PDF descarregable)
• Guia de selecció dels temes de recerca (PDF descarregable)
• Kit metodològic de recerca (PDF descarregable)
• Fitxa de recerca (PDF descarregable)
• Web del projecte

Desenvolupament de la sessió:
•  Breu introducció per part del professor o professora: recordar què es va fer a la sessió 

anterior i explicar què es farà en aquesta: cada equip elaborarà una presentació de  
la seva recerca i la compartirà amb la resta de companyes i companys.  
 TEMPS ESTIMAT: 5 O 10 MINUTS 

•  Activitat 1: Lectura grupal o individual de l’enunciat. Els equips redacten les conclusions 
de la seva recerca i, mitjançant la Graella per transformar les conclusions en accions, 
ideen una actuació per millorar la realitat social que han analitzat durant la recerca.  
 TEMPS ESTIMAT: 15 MINUTS 

•  Activitat 2: Lectura grupal o individual de l’enunciat. Cada equip es divideix en  
dues comissions: una s’encarrega de planificar l’acció transformadora amb la  
Fitxa de planificació d’accions i l’altra s’ocupa d’estructurar una presentació de  
la recerca i la idea.  
 TEMPS ESTIMAT: 30 MINUTS 
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CÀPSULA 5  

Compartir per transformar

Temporització:  1 hora

Objectius:
•  Revisar els passos i les tasques que s’han desenvolupat durant el projecte. 
•  Recordar les claus dels marcs teòrics de l’ESS i l’EF. 
•  Plantejar accions transformadores encarades a resoldre les necessitats detectades 

al principi del projecte i presentar-les a la resta d’equips d’investigació.
•  Autoavaluació i coavaluació de les accions i els aprenentatges a partir d’una rúbrica 

basada en els principis de l’ESS i l’EF. 

Materials per a l’alumnat:
•  Activitats de la càpsula 5 (PDF descarregable)
•  Qüestionari d’autoavaluació (Formulari en línia)
•  Web del projecte

Desenvolupament de la sessió:
•  Introducció per part del professorat: recordar la sessió prèvia i explicar breument  

què es farà en aquesta: presentar i escoltar les recerques i propostes d’acció  
de cada equip.  
 TEMPS ESTIMAT: 5 O 10 MINUTS 

•  Activitat 1: Lectura grupal o individual de l’enunciat. Cada equip presenta la recerca 
i proposta d’acció transformadora amb el Power Point elaborat a la sessió anterior. 
Després, escolta la presentació de la resta d’equips.  
 TEMPS ESTIMAT: 35 MINUTS 

•  Activitat 2: Lectura grupal o individual de l’enunciat. Cada alumne/a omple  
el qüestionari d’autoavaluació.  
 TEMPS ESTIMAT: 15 MINUTS 
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4  Adaptació curricular

Àmbit social

Competències Continguts clau

Competència 5 
Explicar les interrelacions entre els 
elements de l’espai geogràfic, per 
gestionar les activitats humanes en  
el territori amb criteris de sostenibilitat.

•  Cerca, anàlisi i contrast d’informacions  
diverses.

•  Interacció entre els grups humans i el medi. 
Activitats econòmiques i el seu impacte 
mediambiental. 

•  Desenvolupament humà sostenible.

Competència 7 
Analitzar diferents models d’organització 
política, econòmica i territorial, i les 
desigualtats que generen, per valorar 
com afecten la vida de les persones i fer 
propostes d’actuació.

•  Textos de les ciències socials: descripció, 
explicació, justificació, interpretació i 
argumentació, i vocabulari propi.

•  Models d’interpretació geogràfics i de fets 
històrics.

•  Cerca, anàlisi i contrast d’informacions 
diverses.

•  Els grans àmbits geopolítics i econòmics.  
Models econòmics.

Competència 11 
Formar-se un criteri propi sobre 
 problemes socials rellevants per 
desenvolupar un pensament crític.

•  Estratègies comunicatives en situacions 
d’interacció oral.

•  Situacions de desigualtat, injustícia  
i discriminació.

•  Pertinença i cohesió social.

Competència 12 
Participar activament i de manera 
compromesa en projectes per exercir 
drets, deures i responsabilitats propis  
d’una societat democràtica.

•  Drets humans.
•  Situacions de desigualtat, injustícia  

i discriminació.

Competència 13 
Pronunciar-se i comprometre’s en  
la defensa de la justícia, la llibertat  
i la igualtat entre homes i dones.

•  Les dones en la història i en les societats  
actuals.

•  Cerca, anàlisi i contrast d’informacions  
diverses.

•  Drets humans.
•  Situacions de desigualtat, injustícia  

i discriminació.
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Àmbit lingüístic

Competències Continguts clau

Competència 1 
Comprendre textos orals de la vida 
quotidiana, dels mitjans de comunicació  
i escolars.

•  Estratègies per a la comprensió: reconèixer, 
seleccionar, interpretar, anticipar, inferir  
i retenir.

•  Adequació del registre al context,  
al destinatari i al propòsit.

•  Tema, idea principal i idees rellevants.

Competència 3 
Interactuar oralment d’acord amb la 
situació comunicativa, utilitzant estratègies 
conversacionals. 

•  Estratègies de participació activa  
i col·laborativa en situacions espontànies i 
dirigides per planificar, organitzar el discurs  
i negociar el significat.

•  Elements expressius: to de veu, mirada, gest, 
entonació, ritme.

Competència 7 
Aplicar estratègies de cerca i gestió  
de la informació per adquirir coneixement 
propi. 

•  Estratègies de cerca: planificació, paraules 
clau, sinònims, ús de cercadors, tria i contrast 
de les fonts...

•  Gestió i tractament de la informació: síntesi, 
tipus de contingut, emmagatzematge, 
organització, valoració i comunicació...

•  Fonts d’informació. Suport paper i suport 
digital. Internet, biblioteques...

Competència 9 
Produir textos de tipologies diverses amb 
un lèxic i estructura que s’adeqüin al tipus 
de text, a les intencions i al destinatari. 

•  Estratègies i recursos en el procés de 
producció d’un text.

•  Gestió de la informació: comunicació  
escrita dels resultats de la recerca.

•  Revisió ortogràfica: diccionaris i correctors  
de textos.

Competència 10 
Revisar el text per millorar-lo i tenir cura  
de la seva presentació formal en funció de 
la situació comunicativa.

•  Organització del text: coherència, cohesió.
•  Correcció lingüística: lèxic, ortografia, 

estructures morfosintàctiques.
•  Adequació del registre al context,  

al destinatari i al propòsit.
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Àmbit cientificotecnològic

Competències Continguts clau

Competència 5 
Resoldre problemes de la vida quotidiana 
aplicant el raonament científic.

•  Identificar les característiques de la situació 
de la vida quotidiana que cal resoldre  
i fer una proposta d’intervenció coherent  
amb la finalitat de millora que es vol assolir  
o amb la demanda que es fa.

•  Fer propostes inèdites i rellevants, justificar 
les accions a emprendre amb coneixements 
interdisciplinaris, preveure els seus resultats 
i relacionar-los amb criteri amb altres 
situacions conegudes.

Competència 6 
Resoldre problemes de la vida quotidiana 
aplicant el raonament científic.

•  Evidenciar que el coneixement científic parteix 
de problemes que cal resoldre i, per tant,  
de preguntes que canvien al llarg dels temps. 

•  Valorar que les dades que s’obtenen en  
una investigació depenen de diversos factors, 
com ara els instruments utilitzats i la forma  
de portar a terme les mesures. 

•  Reconèixer que la imaginació i la creativitat 
dels científics tenen un paper essencial en  
la construcció del coneixement científic,  
en l’establiment de les hipòtesis, en el disseny 
dels experiments i en l’elaboració dels models 
explicatius.
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Àmbit matemàtic

Competències Continguts clau

Competència 1 
Traduir un problema a llenguatge 
matemàtic o a una representació 
matemàtica utilitzant variables, símbols, 
diagrames i models adequats

•  Sentit de l’estadística.
•  Traduir un problema a llenguatge matemàtic 

utilitzant gràfics, expressions aritmètiques  
o expressions algebraiques senzilles.

•  Traduir i donar sentit a problemes formulats 
de maneres diverses (textos, imatges, 
objectes...) al llenguatge matemàtic, tenint  
en compte el significat de les dades.

Competència 6 
Emprar el raonament matemàtic  
en entorns no matemàtics.

•  Sentit de l’estadística.
•  Emprar el raonament matemàtic en altres 

disciplines i en la vida quotidiana de manera 
autònoma, reflexiva i crítica.

Competència 12 
Seleccionar i usar tecnologies diverses per 
gestionar i mostrar informació,  
i visualitzar i estructurar idees  
o processos matemàtics.

•  Dades, taules i gràfics estadístics.
•  Mètodes estadístics d’anàlisi de dades.
•  Usar tecnologies diverses per cercar, recollir, 

tractar i mostrar informació matemàtica 
referent a contextos propers i visualitzar  
i estructurar idees o processos matemàtics.
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5  Glossari: nocions clau

•  Cooperació social informal:
Economia que es caracteritza per no ser 
reconeguda com a tal. Opera en el vin-
cle social i en les xarxes basades en el 
parentiu, l’amistat i la proximitat, a partir 
dels mecanismes de la donació i el suport 
mutu. Ex: passejar el gos de la veïna, fer un 
cangur a una companya de feina, baixar-li 
les escombraries a l’avi d’una amiga, re-
ciclar mobles del carrer, passar-se llibres 
entre cursos, etc. 

•  Economia plural:
Concepte per descriure que en l’economia 
real operen diferents àmbits econòmics. 

•  Economia mercantil privada:
Protagonitzada per les empreses mercan-
tils de propietat privada i per accions, amb 
unes relacions de producció i d’intercan-
vi mercantil en què preval el lucre privat.  
Ex: Mercadona, Mango, Orange, Aigües de 
Barcelona, Endesa, Twitter, Amazon.

•  Economia pública estatal:
Protagonitzada per l’administració pública 
i amb empreses de propietat estatal, en 
què preval el criteri de la redistribució i del 
servei públic i universal. Ex: Universitat de 
Barcelona, Hospital Clínic, Transports Me-
tropolitans de Barcelona, Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya.

•   Economia cooperativa, social  
i solidària:
Caracteritzada per iniciatives socioem-
presarials (com les cooperatives, les soci-
etats laborals, les mutualitats de previsió 
social, les finances ètiques i solidàries, el 
tercer sector social, les empreses d’inser-
ció i els centres especials de treball...), però 
també per iniciatives comunitàries (bancs 
del temps, mercats d’intercanvi, horts ur-
bans…), en què s’introdueixen altres racio-
nalitats econòmiques com la reciprocitat. 
Ex: Som Energia, Coop57, Abacus, Arrels 
Fundació, Ateneu Popular de Nou Barris.

•  Economia de les cures i el treball  
domèstic:
Perspectiva econòmica que parteix del fet 
que la divisió sexual del treball, pròpia del 
patriarcat, ha assignat històricament les 
tasques considerades com a “productives” 
als homes, reconeixent-les amb prestigi 
social i remuneració, mentre que ha fet re-
caure en les dones les tasques “reproduc-
tives”, invisibilitzant-les i no reconeixent-les 
com a treball, sense remuneració ni prestigi 
social. 

•  Relacions econòmiques: 
Són totes aquelles relacions socials que 
establim per cobrir les necessitats.
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6   Enllaços de referencia

Recursos educatius sobre economia  
feminista, social i solidària

•   Cooperatives d’alumnes

•   Currículum global de la Economía 
Social y Solidaria

•  Guies didàctiques d’economia solidària  
i cooperativisme per al professorat 
Cooperativa L’Esberla i Ateneu Cooperatiu 
del Maresme, 2018.

•   Feu-vos COOP 
Guia jove per ser una cooperativa

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

•  La Economía Social y Solidaria  
en el contexto educativo

Altres recursos sobre economia  
feminista, social i solidària

•  Coòpolis 
Ateneu Cooperatiu de Barcelona

•  Glossari cooperatiu

•  Fira d’Economia Solidària de Catalunya

•  Pam a pam 
El mapa de l’Economia Solidària  
a Catalunya

•  Portal de Economía Solidaria

•  RIPESS 
Red Intercontinental de Promoción  
de la Economía Social Solidaria. 

•  Xarxa d’Economia Solidària
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•  D. A. (2017) 
Esmolem les eines.  
Debats de l’Economia Solidària  
per a la Transformació Social. 
Pol·len-XES, Barcelona. 
Textos de Jordi Estivill, Jean Louis Laville,  
Elba Mansilla, Ivan Miró, Óscar Rando,  
Rubén Suriñach i Anna Fernàndez: itineraris 
formatius, paradigmes organitzatius 
feministes, comuns i cooperativisme, 
ecosistemes locals, intercooperació  
i mercat social.

•  GARCIA, J. (2017) 
L’economia solidària en 100 paraules.
Icària-XES, Barcelona.

•  MIRÓ, I. (2018) 
Ciutats cooperatives. Esbossos  
d’una altra economia urbana. 
Icària-XES, Barcelona.

•  ESTIVILL, J. (2018) 
Invitació a l’economia solidària.  
Una visió des de Catalunya. 
Pol·len-XES, Barcelona.

•  CARRASCO, C. (2014) 
Con voz propia: la economía feminista 
como apuesta teórica y política. 
La Oveja Roja, Madrid.

•  D. A. (2014) 
Sostenibilidad de la vida: aportaciones 
desde la Economía Solidaria,  
Feminista y Ecológica. 
Reas Euskadi, Bilbao.

•  PÉREZ OROZCO, A. (2014) 
Subversión feminista de la economía: 
aportes para un debate sobre  
el conflicto capital-vida. 
Traficantes de Sueños, Madrid.

https://www.cooperativesalumnes.cat/
https://curriculumglobaleconomiasolidaria.com/
https://curriculumglobaleconomiasolidaria.com/
https://issuu.com/coopmaresme/stacks/e66a82b801094732821e84ed0566a158?fbclid=IwAR1JDmJeoGeRcZTSTLHRCh6wrHvTvCOmqZlQCdlPHGGPkTs07nVTdXbODcw
https://issuu.com/coopmaresme/stacks/e66a82b801094732821e84ed0566a158?fbclid=IwAR1JDmJeoGeRcZTSTLHRCh6wrHvTvCOmqZlQCdlPHGGPkTs07nVTdXbODcw
https://www.esberla.cat/uploads/2/3/3/7/23370016/guia_jove_cooperativa.pdf
http://www.coopsetania.cat/wp-content/uploads/2018/05/C_GuiaPedagogica-2017.pdf
https://www.acpp.com/wp-content/uploads/2018/03/ACPP_ESS_contexto_educativo_web.pdf
https://www.acpp.com/wp-content/uploads/2018/03/ACPP_ESS_contexto_educativo_web.pdf
https://bcn.coop/
http://cooperativesdeconsum.coop/wp-content/uploads/2018/07/Glossari_cooperatiu_w.pdf
http://fesc.xes.cat/
https://pamapam.org/ca/
https://www.economiasolidaria.org/
http://www.ripess.org/
http://xes.cat/


@eduxarxaeduxarxa.coop @eduxarxa

www.revoltes.cat

https://twitter.com/eduxarxa
http://eduxarxa.coop
https://es-la.facebook.com/eduxarxa/
www.revoltes.cat
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