
OutOrgamentO de premiOs

Os tribunais proporán os traballos premiados; ta-
mén poderán propoñer que os premios sexan 
compartidos ou se declaren desertos. O tribunal 
valorará nos traballos a orixinalidade e a repre-
sentación dos valores e actitudes que fomenta o 
cooperativismo. 

Para a modalidade de actividades cooperati-
vizadas terase en conta o número de persoas 
participantes, a orixinalidade do tema elixido, a 
organización do grupo para a realización do tra-
ballo de maneira cooperativa e a calidade final 
do traballo realizado.

Para a modalidade de proxectos empresariais 
cooperativos terase en conta a coherencia, a 
orixinalidade e a viabilidade económica dos 
proxectos empresariais cooperativos, así como a 
súa relación coa contorna onde se desenvolven.

 
presentación e prazOs

Os traballos dos alumnos e alumnas debidamen-
te identificados deberán entregarse na Dirección 
Xeral de Traballo e Economía Social (Consellería 
de Traballo e Benestar, edificios administrativos 
de San Lázaro, 15781 Santiago de Compostela), 
xunto coa correspondente solicitude de partici-
pación, que deberá especificar a modalidade 
e, se é o caso, categoría á que se presenta. 

O prazo de presentación das solicitudes e dos 
traballos rematará o 15 de maio de 2015.  

As bases reguladoras da convocatoria 
pódense consultar na web http://www.
cooperativasdegalicia.coop/educacion/
concursos.htm e no Diario Oficial de Galicia 
número 39, publicado o día 26 de febreiro de 
2015.
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modalidade de actividades cooperativizadas 
O alumnado dos centros de educación secunda-
ria obrigatoria nos que se realizasen actividades 
de fomento e divulgación do cooperativismo po-
derán presentar a este concurso as memorias dos 
traballos realizados cooperativamente por grupos 
de alumnos ou alumnas, tales como: unha viaxe 
de ampliación de estudos, un festival de fin de cur-
so, un campionato deportivo, un xornal, unha pá-
xina web, un programa de radio ou unha obra de 
teatro, segundo as seguintes categorías: 

e: alumnos/as do primeiro ciclo da ESO.
f: alumnos/as do segundo ciclo da ESO.

En cada traballo deberán participar como mínimo 
tres alumnos/as e como máximo non se poderá 
superar o número de estudantes pertencentes a 
unha mesma aula. 

A memoria dos traballos realizados describirá o 
proceso de elaboración da actividade. O con-
tido mínimo da memoria poderase consultar na 
web www.cooperativasdegalicia.coop ou na 
orde publicada no DOG nº 39 do 26 de febreiro 
de 2015.

Premios:
•  Un premio ao mellor traballo por categoría: ma-

terial audiovisual ou informático, por un valor  de 
2 000 €.

modalidade de concurso de proxectos 
empresariais cooperativos

O alumnado e profesorado dos centros educa-
tivos que impartan formación profesional espe-
cífica e as ensinanzas de réxime especial, e nos 
que se realizasen actividades de fomento e di-
vulgación do cooperativismo, poderán presen-
tar a este concurso os proxectos empresariais 
cooperativos.

Os proxectos deberán desenvolver o proceso 
completo de posta en marcha dun proxecto 
empresarial, baixo a  fórmula cooperativa, orixi-
nal, coherente e viable economicamente.

Os proxectos deberán estar redactados en ga-
lego e presentaranse en formato papel e forma-
to electrónico que permita a súa posterior publi-
cación, acompañados obrigatoriamente dunha 
ficha resumo segundo o modelo que pode ob-
terse na web www.cooperativasdegalicia.coop

Na elaboración de cada proxecto deberán par-
ticipar como mínimo tres alumnos ou alumnas, 
que deberán estar dirixidos por unha persoa pro-
fesora.

Premios:
• Un premio de 5 000 euros ao mellor traballo. O 

pago do premio requirirá a presentación dun-
ha memoria das xestións realizadas para a pos-
ta en marcha do proxecto. 

• Material audiovisual ou informático para a per-
soa profesora directora do proxecto finalista, 
por un importe máximo de 1 000 €.

Dous accésit aos proxectos finalistas dotados 
con 1 000 € e 500 € en material audiovisual ou 
informático para cada unha das persoas profe-
soras directoras.

A Consellería de Traballo e Benestar convoca o 
Certame Cooperativismo no Ensino co obxecto 
de difundir e promover o cooperativismo entre o 
alumnado e profesorado, impulsando a realiza-
ción de actividades de fomento do cooperati-
vismo nos centros educativos, que potencien os 
valores e principios que inspiran o cooperativismo, 
tales como a solidariedade, o espírito democráti-
co, a participación, a actuación colectiva ou a 
solución de conflitos de forma pactada. 

mOdaLidades e premiOs

modalidade de debuxo, pintura, fotografía e/
ou vídeo 

O alumnado dos centros de infantil e primaria nos 
que se realizasen actividades de fomento e divul-
gación do cooperativismo poderán presentar a 
este concurso os debuxos, pinturas, fotografías e/
ou vídeos, realizados por eles, segundo as seguin-
tes categorías:

a: alumnos/as de 2º ciclo de educación infantil.

B: alumnos/as de 1º e 2º de educación primaria.

c: alumnos/as de 3º e 4º de educación primaria.

d: alumnos/as de 5º e 6º de educación primaria.

En cada traballo deberán participar como mínimo 
tres alumnos ou alumnas e como máximo non se 
poderá superar o número de estudantes perten-
centes a unha mesma aula. 

As condicións técnicas dos traballos poderan-
se consultar na web www.cooperativasdegalicia.
coop ou na orde publicada no DOG nº 39 do 26 
de febreiro de 2015.

Premios
•  Un premio ao mellor traballo de cada categoría: 

materiais de debuxo e pintura, audiovisual ou in-
formático, por un valor de 2 000 €.

•  Un accésit por cada categoría: materiais de de-
buxo e pintura, audiovisual ou informático, por 
un valor de 1 000 €.
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