
  El fil de la cooperació

Premi de treballs de recerca de batxillerat sobre la història del
cooperativisme a la Catalunya Central

El cooperativisme és un model econòmic i social de futur, però també carregat d’història. En
molts pobles i ciutats hi ha experiències cooperatives amb més o menys trajectòria que han
servit per a satisfer diferents necessitats i que han sigut canviants al llarg de la història. Des de
l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central us animem a desvetllar aquestes històries
cooperatives amb els treballs de recerca de batxillerat.

Si voleu participar us proposarem temes de treball relacionats amb el vostre territori i
assessorament metodològic durant el procés d’investigació.

Els millors treballs podran ser premiats amb productes de les cooperatives de la Catalunya
Central.

Persones destinatàries:
Alumnes del centres educatius de la Catalunya Central que cursin batxillerat i que finalitzin el
treball de recerca al curs 2023-24.

Com participar:
Si no teniu el tema envieu-nos un correu electrònic a ateneu@coopcatcentral.cat i ens posarem
en contacte amb vosaltres.

Si ja teniu un tema relacionat amb la història del cooperativisme a la Catalunya Central també
us podeu presentar directament al premi.

Consulteu les bases a la següent pàgina per saber els terminis
(La presentació dels treballs pressuposa l’acceptació íntegra de totes les bases)

Premis:
1 premi de 300 € en productes de cooperatives de la Catalunya Central
2 premis de 150 € en productes de cooperatives de la Catalunya Central



Bases dels premis
Persones destinatàries
Podrà concórrer al premi l’alumnat que cursi batxillerat en qualsevol centre d’ensenyament de
les comarques de la Catalunya Central durant el curs 2022-2023. Aquestes comarques són:
Bages, Berguedà, Moianès, Osona i Solsonès.

Temàtica
Els treballs de recerca presentats hauran de tractar sobre temes relacionats amb la Història del
cooperativisme en qualsevol comarca o municipi de la Catalunya Central. Pot ser un estudi de
cas sobre una cooperativa concreta, una biografia d’una persona cooperativista o un tema
general en un territori més ampli (per exemple: “Habitatge i cooperatives” o “Cooperatives
d’alimentació”, o altres com el paper de les dones, el model industrial cooperatiu, etc.).

Suport i orientació
En funció de la intenció de l’estudiant, l’organització posarà a disposició experts per a orientar
a l’alumnat o professorat sobre diferents temàtiques en funció de la població o del centre
d’interès.

Presentació
El treball s’ha de presentar en format PDF al correu ateneu@coopcatcentral.cat. A la
portada hi ha de constar el nom i cognoms de l’alumne, el curs, el centre d’ensenyament on
estudia, el nom de la persona professora que hagi tutoritzat el treball i un telèfon i correu
electrònic de contacte.

Termini de presentació
15 de febrer de 2024

Criteris de valoració
● Les persones membres del jurat vetllaran perquè el contingut del treball de recerca

s’ajusti a la present convocatòria.
● Es valorarà que els treballs siguin aportacions originals sobre la història del

cooperativisme a la Catalunya Central, el plantejament teòric, el rigor metodològic i
l’adequació de les fonts, l’estructura del treball, l’adequació als objectius proposats, i la
bona presentació dels resultats.

● L’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central i el Museu del Ter designaran com a
membres del jurat 3 persones expertes en l’àmbit de la història i el cooperativisme.

● El veredicte del jurat es donarà a conèixer durant el mes d’abril de 2024 i serà
inapel·lable.

● L’acte de lliurament es comunicarà oportunament.

Premis
Es concedirà un premi consistent en un val de 300€  i dos premis consistents en dos vals de
150€ per consumir en productes de les cooperatives de la Catalunya Central.
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