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UNIDADE 1
VALORES COOPERATIVOS

Con todo, o concepto de valor é moi amplo e pode ter varios significados:

Son calidades que distinguen a maneira de ser e de actuar 
das persoas. Os valores son as normas de conduta e 
actitudes segundo as cales nos comportamos e que están 
de acordo con aquelo que consideramos correcto.

Que son os valores?

Valor é todo aquelo que nos 
fascina e que nos motiva a 
facer algo.

Valor é o que nos permite 
desenvolvernos e nos dá 
satisfacción.

Valor é unha calidade das 
cousas ou persoas que 
corresponde a algunha 
necesidade do ser humano.

Algo ten valor cando é moi 
importante ou vale a pena. 
Se algo ten valor para nós 
quereremos facer calquera 
cousa para conseguilo.

Un valor é real se cremos nel e se sempre 
actuamos como ese valor indica, pero non porque 
nos manden, senón libremente.
Compartimos os valores con outras persoas e así 
convivimos con elas de forma máis agradable.
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Os valores son compartidos 
polas persoas que conforman 
un grupo (amizade, familia, escola)

Existen valores fixos, que non 
cambian, como o amor á xustiza

Pero hai valores que cambian
segundo a nosa idade, o que nos 
interesa ou o que necesitamos
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Distintas persoas podemos darlle un valor diferente á mesma 
cousa. O que para unha persoa pode ser moi importante, por 
exemplo non contar mentiras, para outra pode ser menos 
importante.

Para que te fagas unha idea, recollemos nos seguintes cadros 
algúns exemplos de valores e os seus signi�cados.

VALORES

Respecto 

Tolerancia

Lealdade

Liberdade

Amizade

SIGNIFICADO

Recoñecer e valorar os sentimentos doutra 
persoa

Aceptar e respectar unha cousa ou idea coa 
que non estou de acordo ou non comparto

Fidelidade que mostramos cara unha persoa 
ou idea

Capacidade de pode obrar ou facer dunha 
persoa segundo a súa propia vontade, 
resultado responsable dos seus actos

Relación afectiva (de cariño, coidado e 
respecto) que se da entre dúas ou máis 
persoas
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O DILEMA

Ana e Lucía son amigas desde que entraron na escola. 
Quérense moito e comparten moitos tempo xuntas. Teñen 
vivido moitas experiencias, botando man unha da outra e 
apoiándose cando as cousas non saen ben e alegrándose 
dos seus éxitos.

Un día Ana quería ir xogar ao parque con Alexo e Pedro, uns 
veciños, pero a súa nai non lle deu permiso, así que se 
inventou ir a casa de Lucía a facer os deberes. A súa nai 
estivo de acordo. Ana foi a casa de Lucía, estivo un rato con 
ela e despois decidiu marchar ao parque a xogar.

Ás oito da tarde, a mamá de Ana chamou a Lucía para 
preguntar por ela. Aínda non chegara a casa e tiña que cear.

Sobre esta historia tes que decidir o que Lucía 
deberá responder á nai de Ana. Debe Lucía dicir a 
verdade? Por que ou porque non?

ACTIVIDADE 2
ESCALA
DE VALORES

VALOR                                                                                                                         ORDE

Amizade verdadeira

Felicidade, alegría

Sabedoría

Igualdade, oportunidades iguais para todas as persoas

Respecto

Liberdade, independencia

Un mundo de paz

Una vida cómoda e próspera

Realizamos unha escala de valores
Ordena os seguintes valores segundo a importancia 
que teñan para ti.  Coloca un  1  no valor que é máis 
importante, un   2  para o segundo máis importante, 
e así ata chegar ao  8 .

Consulta o teu exercicio co compañeiro ou 
compañeira do lado. Coinciden as vosas opinións?
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COOPERATIVOS
Un valor é unha idea do que desexamos ou do que 
queremos, e que serve de inspiración para que as 
persoas socias se relacionen entre elas, coa 
cooperativa e co seu entorno.
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Cooperar é un modo de 
organizarse para conseguir 
un resultado: solucionar unha 
necesidade común.

As cooperativas comparten os valores de axuda 
mutua, responsabilidade, democracia, igualdade, 
equidade e solidariedade.

Estes valores non só deben aplicarse dentro da 
cooperativa, senón sempre, na nosa vida diaria, na 
escola, coa familia e no grupo amigas e amigos, por 
exemplo. É por iso que dicimos que o 
cooperativismo é unha forma de vida.

Axuda 
mutua

Solidariedade
Responsabilidade

IgualdadeDemocracia
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AXUDA MUTUA E SOLIDARIEDADE

ACTIVIDADE
REFLEXIONA
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Son solidaria ou solidario cando..... Hai outras palabras que teñen relación coa idea 
de solidariedade, como por exemplo:

Se tiveras que identi�car unha persoa 
solidaria, quen sería e por que?

Axuda mutua
Hai traballos e problemas que resultan 
demasiado grandes para abordalos unha 
persoa soa. A axuda mutua consiste en 
compartir eses traballos ou combater os 
problemas xuntos: eu axúdoche a ti e ti 
axúdasme a min. Unimos as nosas forzas e 
conseguimos cousas que cada quen por 
separado non sería capaz de facer.

Axudar a outras persoas fai que nos 
sintamos mellor con nos mesmos e 
mellora as relación cos demais.

Cando alguén nos pide algo, é 
importante que lle axudemos sen 
pedir nada a cambio.

Solidariedade
A solidariedade é mostrarse unida ou unido a outras persoas, compartindo os 
seus intereses e as súas necesidades.

A solidariedade tamén implica afecto: 
a �delidade da amiga ou amigo, o 
apoio a situacións inxustas, etc. 
Situacións como respectar aos 
demais, compartir as nosas cousas, 
non molestar cos nosos gritos, sorrir 
e saudar aos demais, son exemplo 
dun comportamento solidario.
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RESPONSABILIDADE
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RESPONSABILIDADE ACTIVIDADE
SOPA DE LETRAS

Nas cooperativas as persoas asumen a 
responsabilidade de resolver os seus problemas. É 
certo que o fan colectivamente, pero non se trata de 
pedir que outras veñan a resolvelos. O que 
chamamos co-responsabilidade é saber que a 
solución aos problemas que temos está en nós e na 
forma en que axudándonos e traballando xuntos 
podemos resolvelos.

Pensando na escola, a responsabilidade está en 
como organizo as tarefas e na conveniencia de facer 
os traballos e coidar os materias de traballo.

utilizar a axenda escolar a diario
facer os deberes cada día
repasar todos os días
coidar os libros, cadernos e material escolar
manter a miña mesa ordenada 
preparar os exames con tempo
preguntar á mestra ou mestre as dúbidas
pedir axuda cando non saiba realizar 
algunha tarefa

Atopa as seguintes palabras:

responsabilidades
coidar
material
preguntar 
dúbidas
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Aproveita para preguntar aos teus compañeiros e 
compañeiras que outras responsabilidades é importante 
que adquiran e as anoten. Comenta na aula cales son as 
que resulta máis complicado cumprir e como 
poderíamos mellorar.
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DEMOCRACIA
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Outra das características do 
cooperativismo é a democracia: as 
decisións son tomadas entre todas 
as persoas que forman parte do 
grupo. 

Democracia é unha palabra que 
procede do grego, formada por 
dúas:
 
DEMOS 

KRATOS

GOBERNO
DO POBO

País democrático:
é aquel no que quen toma as decisións de 
goberno son representantes elixidos polos 
cidadáns e cidadás a través do voto nas 
eleccións. Esta democracia chámase 
democracia indirecta ou democracia 
representativa, xa que os cidadáns non 
deciden directamente sobre as cuestións, 
senón que elixen a un número de persoas 
para que o fagan. As persoas elixidas 
representan ao conxunto dos votantes.

A democracia nas cooperativas:
é unha democracia directa, xa que as 
decisións máis importantes se toman na 
asemblea, na que participan todos os 
socios e socias da cooperativa. Ademais 
todas as persoas teñen a mesma in�uencia 
nas decisións. Na asemblea da cooperativa, 
cada persoa ten un voto.

+
=

 que significa pobo

que significa 
goberno
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OS VALORES COOP

IGUALDADE
Existen moitas organizacións nas que unhas 
persoas teñen máis poder ca outras, e polo 
tanto in�úen máis nas decisións. Por exemplo:

Nas familias, unhas persoas teñen máis 
coñecementos ca outras: en casa, unha 
persoa adulta soe decidir sobre moitas 
cousas relacionadas cos gastos, as 
compras... Ten máis poder de decisión que 
un cativo ou cativa, porque sabe máis. 

Case sempre, se unha empresa ten varias 
persoas que a dirixen, a que máis in�úe nas 
decisión da empresa é quen ten 
depositados máis cartos ou ten un maior 
número de accións.

Nun taller industrial, ou en moitos outros 
lugares, unhas persoas dirixen e toman 
decisións, e outras obedecen e non in�úen 
nesas decisións. As persoas que dirixen o 
fan porque ocupan ese posto na 
organización xerárquica, sexa porque 
saben máis, porque levan máis tempo, 
porque aprobaron unhas oposicións para 
ese cargo ou por outras razóns.

Sen embargo, a organización democrática parte de que todas as 
persoas son iguais, todas teñen o mesmo peso nas decisións.

Nas cooperativas todos os socios e socias teñen os 
mesmos dereitos e os mesmos deberes. Ninguén pode 
ser discriminado. Aínda que sexamos diferentes en 
idade, sexo ou teñamos distintas profesións, diferente 
formación, sexamos de distinta etnia... na asemblea 
todos os socios e socias da cooperativa somos iguais.
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OBSERVA

Observa as seguintes imaxes e situacións.

Indica en cales cres que se da 
unha relación de igualdade e de 
desigualdade e por que?

1

4

2

3

Igualdade ou desigualdade
POR QUE?

Igualdade ou desigualdade
POR QUE?

Igualdade ou desigualdade
POR QUE?

Igualdade ou desigualdade
POR QUE?

Igualdade ou desigualdade
POR QUE?
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VALORES                       Número

Axuda mutua

 Responsabilidade

 Igualdade

Solidariedade

Honestidade

A

B

C

D

E

1

2

3

4

5

EXEMPLOS

María devolveulle a Rubén 
o reloxo que perdera.

A nosa clase conseguiu 
gañar o partido de 
baloncesto. 

Susana e Ánxela �xeron as 
súas tarefas e presentaron 
os exercicios o día que se 
lles indicou.

Pedro acabou de plantar as 
patacas na terra grazas ao 
tractor que lle prestou Ana.

Alí, un rapaz marroquí, e 
Xurxo son os encargados 
esta semana de coidar a 
horta que plantamos no 
patio da escola.
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ACTIVIDADE
RELACIONA SABÍAS QUE...

Relaciona os valores e os 
exemplos.

A cada VALOR (letra) 
lle corresponde o seu 
EXEMPLO (número).

Os valores de axuda mutua, solidariedade e 
democracia do cooperativismo xunto ao seu 
interese pola comunidade, permiten defender 
un modelo económico socialmente 
responsable e respectuoso co medio ambiente.

O cooperativismo é un modelo social e 
económico que promove o desenvolvemento 
integral das persoas, da súa comunidade e 
permite a participación de todo o mundo, 
recortando as diferenzas sociais e 
económicas.




