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L’Escola Lliure el Sol
Qui som
Som una cooperativa de serveis de formació d’iniciativa  
social sense ànim de lucre. 
Som l’escola d’Esplais Catalans, Acció Escolta de Catalunya, Ca-
sals de Joves de Catalunya, la Fundació Ferrer i Guàrdia i Incoop 
que en són les sòcies de serveis.
L’actual cooperativa acumula 30 anys d’experiència desenvolu-
pant formació en el món de l’educació en el lleure i l’associa-
cionisme a Catalunya. Som escola d’educadors/es en el lleure 
infantil i juvenil reconeguda per la Secretaria de Joventut de la 
Generalitat de Catalunya.
L’Escola Lliure el Sol som una cooperativa de serveis de forma-
ció al llarg de la vida que impulsem el coneixement i el creixe-
ment d’entitats i de persones vinculades a l’educació popular 
i l’economia social i solidària a través de metodologies actives 
i transformadores, enfortint-ne la llibertat de pensament i el 
compromís social.
Treballem per ser l’instrument de formació del moviment 
associatiu i de l’economia social solidària, donant resposta a 
les seves necessitats, fent d’altaveu de les entitats, aportant 
una mirada crítica a la realitat i participant dels debats socials i 
educatius mitjançant pràctiques i metodologies transformado-
res de l’educació popular.

Valors

 Educació popular

 Associacionisme

 Cooperativisme

 Justícia social

 Feminisme

 Compromís

   Lliurepensament



- 5 -

Sobre què fem formació?
Tenim dos grans àmbits temàtics:
Educació en el lleure: formació sobre educació popular i trans-
formadora des de diverses perspectives, com el foment de la 
participació, pensament crític, perspectiva de gènere, sosteni-
bilitat ambiental o salut.

Associacionisme i Economia social i solidària (ESS): 
formació orientada a la planificació i organització interna 
coherent amb els valors del projecte com la gestió d’equips, 
comunicació i transparència, gestió econòmica, participació o 
treball en xarxa.

Metodologia
L’enfocament educatiu d ela nostra proposta es basa en:
•   Oferim una formació oberta, propera i entenedora, adaptada 

a l’entorn social i cultural de les participants.
•  Incidim en el desenvolupament del pensament crític i la ca-

pacitat d’analitzar i reflexionar per tal de comprendre el món.
•  Fomentem la coneixença, la comunicació i el diàleg entre 

l’alumnat i promovem espais de participació i treball en grup.
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Resum 2021
Destaquem

•   Aquest 2021 hem incrementat la formació. El pla de formació 
la incorporació d’INCOOP ha suposat un creixement. Però 
sobretot on s’ha vist més l’increment de formació és en la 
formació externa amb més cursos de monitors/es que mai i 
un important increment de capsules.

•   Si ens fixem en la tipologia de formacions consolidem la 
formació en economia social i solidària que portem fent des 
de fa uns anys.

•   Ha sigut un any marcat pels canvis a l’Escola. Uns canvis que 
feia uns anys que s’anaven gestant i que finalment aquest 
2021 s’han pogut fer realitat.

•   D’una banda ha sigut el primer any en el que a la Cooperativa 
hem conviscut diferents tipologies de sòcies (serveis, col·la-
boradores i treball) i en la que s’ha incorporat INCOOP com a 
nova sòcia de serveis.

•   D’altra banda s’ha seguit impulsant canvis de proveïdores 
per millorar la gestió i incrementar les empreses vinculades 
al mercat social amb les que treballem. En aquest aspecte 
hem fet el canvi a banca ètica i hem començat a treballar amb 
eines digitals lliures a l’oficina.

•   I un tercer canvi ha sigut el creixement de l’equip tècnic que 
ha permès poder desenvolupar millores que teníem detecta-
des a la vegada que incorporar noves mirades i aportacions 
molt valuoses al projecte.

•   Així doncs finalitzem un pla estratègic havent fet passes 
endavant que somiàvem ara fa tres anys i amb un munt de 
nous reptes pels que venen. L’Escola Lliure el Sol va integrant 
canvis mentre incrementem els volums de formació i mante-
nim la metodologia participativa, activa i transformadora.
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16.445
hores de  
formació

150
valoració  

participants

175
càpsules

3
projectes 

nous

49
cursos de  

lleure

150
valoració 
clientela

2
Jornades

64
municipis  
diferents

32
cursos  

monogràfics

15%
notes entre el  

8 i el 10

137
formacions  

a sòcies

17
formadores 

noves
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Accions formatives
Resum general

43
cursos de  
monitor/a

175
càpsules

6
cursos de  
director/a

2
Jornades

137
cursos 

monogràfics

2020 2021

accions formatives 129 137

alumnat 2050 1954

hores de formació 3.397,5 4.049

2019 2020 2021

Accions formatives 160 221 258

Hores de formació 13.079 13.598 16.445

Pla de formació

Dades generals

Destaquem

S’ha anat fent el seguiment de la formació prevista i recollida 
de demandes a través de la Taula del Pla de Formació, espai 
que es valora molt positivament i es consolida com a òrgan on 
les sòcies de serveis comparteixen necessitats en relació a la 
formació que reben.
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Àmbits temàtics sobre els quals s’ha fet formació

Acció formativa núm alumnat hores

Programa Anselm Clavé: professorat 6 99 53,5

Càpsula 3 40 12

Monogràfic 3 55 37,5

Programa Joan Sales: treballadores 19 256 70

Càpsula 16 214 38

Monogràfic 3 42 32

Programa Marta Mata: activistes 110 1577 3854

Càpsula 92 1255 333

Director/a 4 70 1280

Jornades 2 35 0

Monitor/a 7 163 2170

Monogràfic 5 54 71

Programa Teresa Claramunt: dirigents 2 26 75,5

Monogràfic 2 26 75,5

Total general 137 1954 4049

Les accions formatives en detall
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2020 2021

accions formatives 92 121

alumnat 888 1946

hores de formació 10.300,5 12.396

Formació externa

Dades generals

Destaquem

Hem apostat per ampliar el número de públics als quals ens 
adrecem i hem aconseguit fer formació a 31 clients/es nous/es, 
9 dels quals son instituts a la ciutat de Barcelona.

S’han iniciat els tràmits per acreditar l’Escola al SOC

S’han fet menys cursos monogràfics que l’any passat degut al 
poc èxti de la formació en línia, tot i així se n’han fet més que 
anys anteriors.

Àmbits temàtics sobre els quals s’ha fet formació
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Acció formativa núm alumnat hores

càpsules 64 877 179

director/a 2 48 640

monitor/a 36 688 11.172

monogràfics 19 333 405

Total 121 1946 12.396

Càpsula núm

Resolem necessitats en una economia plural (en línia) 15

L’educació emocional amb infants i joves 8

Prevenció, detecció i actuació davant l’abús sexual infantil 7

Salut mental: en parlem? 7

Una economia que posa la vida al centre.  
Economia feminista i de les cures 7

Les accions formatives en detall

Càpsules més demanades
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Públics als que ens adrecem
La clientela de l’Escola

AFA Maragall

Agrupament Escolta La Soca de 
Mataró

Ajuntament d’Abrera

Ajuntament d’Arenys de Mar

Ajuntament d’Arenys de Munt

Ajuntament de Malgrat de Mar

Ajuntament de Plau-Solità i 
Plegamans

Ajuntament de Premià de Dalt

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Terrassa

Ajuntament de Valls

Ajuntament de Viladecavalls

Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú

Ajuntament del Morell

ASME

Associació Esportiva Ciutat Vella

Associació Trèvol

Barcelona Activa

Cambra de Terrassa

Casal de Barri La Cosa Nostra

Casal d’Infants del Raval

CGT

Congrés de Joventut

Consell Comarcal Berguedà

Consell Comarcal del Montsià

Consell Comarcal Vallès Oriental

Consell de Joventut d’Horta-
Guinardó

Coordinadora de La Rauxa de 
l’Espluga Viva

Creu Roja Barcelona

Departament d’Educació

Departament d’Ensenyament

Direcció General de Joventut

Districte Ciutat Vella

Enginyeria sense Fronteres

Escola AULA

Esplai Tremola

Fundació privada Les Corts

Fundació Unió de Cooperadors 
de Mataró

Grup d’Esplai la Fàbrica de Can 
Tusell

INCOOP

INSIGNE

Kasal de joves Roquetes

L’Esguard

Menjadors Biosca

Oficina Jove del Solsonès

Unió d’Entitats La Marina

Universitat Popular de Caldes

Llistat d’entitats i centres:
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Poblacions i municipis on hem fet formació

Mapa de les poblacions i municipis del 2021:
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Valoracions
Participants i alumnat

L’alumnat dels cursos valora molt positivament la formació de 
l’Escola. Un 89,9% de l’alumnat de càpsules i monogràfics valo-
ra entre 8 i 10* i de l’alumnat de cursos de lleure ascendeix fins 
al 95,2% aquest percentatge

Cursos de lleure 

cursos tutoria metodologia global

monitor/a 9,42 9,42 9,04

director/a 9,08 9,2 9,08

tipus metodologia comunicació 
efectiva

domini de  
la matèria global

càpsula 9,2 9,46 9,54 9,02

monogràfic 9,22 9,28 9,46 7,62

Càpsules i monogràfics 

Què destaca l’alumnat?

•   Sorprès per la qualitat humana de totes les persones del 
curs. Continguts molt enriquidors (alguns molt desconeguts 
per a mi) - Curs de director/a

•   Destaco el respecte a la diversitat d’opinions, hem pogut 
tractar temes que a altres espais no s’haurien tractat tan 
naturalment. - Curs de monitor/a

•   M’ha agradat molt, penso que és una formació que hauria de 
ser obligatòria per qualsevol persona que tracti amb infants o 
joves. - Monogràfic d’abús sexual infantil

•   Formació útil de la qual li estic traient rendiment. A més la 
formadora es va saber adaptar a les necessitats de grup. - 
Càpsula d’alternatives al càstig.
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cursos tutoria metodologia global

creixement 9,24 8,58 9,1

èxit 9,44 8,8 9,16

atenció personalitzada formació impartida servei rebut

8,75 8,61 8,36

9,08 9,2 9,08

Clientela

Les entitats, administracions i centres amb els que hem treba-
llat aquest any, han valorat l’Escola de la següent manera:

Pla de formació

El Pla de formació és com anomenem a la taula formada per 
totes les entitats sòcies de serveis de la Cooperativa. Les nos-
tres sòcies de serveis valoren:

* Totes les valoracions estan fetes sobre 10.
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Projectes
Destaquem

En relació a projectes de promoció de l’Economia Social i Soli-
dària hem seguit realitzant càpsules a Instituts de Secundària a 
través del programa #TransformESS de Barcelona Activa i que 
desenvolupem conjuntament amb l’eix educatiu de Coòpolis 
(Ciutat Invisible, L’Esguard i Reflexes). A banda d’aquest pro-
jecte s’ha revisat l’eina d’abastiment agroecològic per l’as-
sociacionisme educatiu i estem treballant amb Alternativa3 i 
LaCoordi per desenvolupar més formacions i apropar l’ESS i 
les alternatives econòmiques a l’associacionisme educatiu i al 
públic jove en general.

Pel que fa a projectes de Justícia Global hem presentat el pro-
jecte Enfortim Vincles que tenim amb Creart i que té per objec-
tiu apropar el món de l’educació en el lleure i la justícia global, 
però no hem obtingut finançament per poder-lo executar. Tot 
i això mantenim el vincle amb aquest sector a través de Creart 
i de La Fede, on estem tramitant la nostra incorporació com a 
entitat associada i a través de la qual hem participat en el des-
envolupament de la jornada «Canviar l’educació per canviar el 
món». També hem iniciat contactes amb Ruido Photo amb qui 
es planteja la possibilitat de col·laborar en algun projecte de 
cara a 2022.

Seguim desenvolupant formacions de prevenció i abordatge de 
violències masclistes gràcies al finançament que rebem de la 
Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya

Estem organitzant l’eix 5 de Justícia Climàtica del Congrés de 
Joventut organitzat per la Direcció General de Joventut i que té 
per objectiu fer un procés participatiu per definir línies de la 
política pública dels pròxims anys. 

En hem presentat a 17 subvencions, 11 licitacions i 3 contractes 
menors. De les quals ens han atorgat pel 2021, 13 projectes.

Els projectes amb finançament públic, representen un 11% del 
finançament de l’escola.
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Claustre
Destaquem

Aquest 2021 hem cuidat més la relació al Claustre i s’ha acon-
seguit fer un millor seguiment de les persones del claustre: del 
volum de formació que va fent cada formadora, contactant i 
actualitzant la informació que tenim de les formadores i plan-
tejant millores per tal que puguin desenvolupar millor la seva 
feina. 

Una de les accions remarcables han estat els dos claustres 
que hem celebrat i que han estat un èxit de participació, amb 
valoracions i aportacions molt positives. La comunicació amb 
el claustre també és més constant i això facilita el coneixement 
que tenen les formadores del projecte i que estiguin connecta-
des a tot el que va passant. 

Acabem l’any donant una empenta important en l’endreça de 
materials de suport al claustre per desenvolupar la formació. 
Unes millores que acabaran concretades en un espai virtual 
d’intercanvi de propostes i materials i que preveiem que po-
dem concloure de cara a 2022. 

Els espais de participació més enllà de les trobades del claus-
tre, com son els grups de treball, han estat molt aturats i no 
hem aconseguit incrementar la participació amb relació a l’any 
anterior. 

Hem incorporat 17 formadores a l’escola i s’han fet les següents 
formacions al claustre de l’escola:

• Prevenció de l’abús sexual infantil

• Diguem les coses pel seu nom: Economies antIcapitalistes 
 a l’escola

• Anselm Clavé Acollida

• Acollida Tutores

• Acció Comunitària 

• Feminisme a les organitzacions
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Gestió de recursos
Destaquem

•  Hem incrementat la formació gràcies a la incorporació d’IN-
COOP a la cooperativa com a sòcia de serveis i en la formació 
externa amb més cursos de monitors/es que mai i un impor-
tant increment de càpsules.

•  Consolidem la formació en economia social i solidària que 
portem fent des de 2017

•  Any de canvis a l’Escola:

• Primer any en el que a la Cooperativa hem conviscut dife-
rents tipologies de sòcies (serveis, col·laboradores i treball)

• Seguim amb anvis de proveïdores per millorar la gestió i 
incrementar les empreses vinculades al mercat social amb 
les que treballem. Hem fet el canvi a banca ètica i hem 
començat a treballar amb eines digitals lliures a l’oficina.

• Creixement de l’equip tècnic que ha permès poder des-
envolupar millores que teníem detectades a la vegada que 
incorporar noves mirades i aportacions molt valuoses al 
projecte.

Finalitzem un pla estratègic havent fet passes endavant que 
somiàvem ara fa tres anys i amb un munt de nous reptes pels 
que venen. L’Escola Lliure el Sol va integrant canvis mentre in-
crementem els volums de formació i mantenim la metodologia 
participativa, activa i transformadora 

Tancament econòmic

El tancament econòmic d’enguany és positiu.  S’han fet més 
formació del previst tot i que la mitjana d’alumnat per curs ha 
baixat respecte el 2020. A més ha augmentat l’equip tècnic.
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Distribució dels ingressos

Repartiment de la despesa



Escola Lliure el Sol
Avinguda de les Drassanes, 3

08001 Barcelona
T +34 934 817 383

www.escolaelsol.coop
elsol@escolaelsol.coop


