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IDEES PER A MUNTAR

UNA COOPERATIVA ESCOLAR

ORGANITZAR ESDEVENIMENTS





EXEMPLES D’ESDEVENIMENTS

Hi ha una gran varietat d’esdeveniments que poden organitzar-se
i que podem classifcar en aquestes categories:

• Esportius: cursa (en bicicleta, running, duatló), partit, campionat (utbol, bàsquet, escacs, jocs de taula...)

• Acadèmics: fres, exposicions científques, conerències, taules de debat, tallers, seminaris, escoles
d’estiu, demostracions tecnològiques, graduacions...

• Culturals: exposicions, concerts de música, obres de teatre o dansa, cicle de cinema, concursos
literaris o gràfcs, fra d’artesania i manualitats o gastronòmica, fra de cooperatives escolars, jornada
de voluntariat, (cap de) setmana cultural (que pot incloure taules de debat, tallers, conerències,
exposicions…), creació d’un mural per al centre educatiu...

• Socials: discoteca mòbil, esta de f de curs, gimcana, estes temàtiques, jornades de portes obertes...

• Gastronòmics: concurs de paelles, fra de la tapa, productes ecològics, mostres de cuina saludable...

OBJECTIUS
És important, en primer lloc, pensar quins són els vostres objectius. On destinar els benefcis de l’esdeveniment
i quin és el públic objectiu al qual voleu arribar. Aquests objectius poden connectar-se als que ja teniu defnits
en la vostra cooperativa escolar. Caldrà defnir-los des del principi i ens ajudaran a prendre les decisions durant
l’organització:

• Objectius econòmics: Quants diners esperem aconseguir? On aniran destinats? Per al viatge de f de
curs, una ONG o per a aportar al centre educatiu? Podrem aconseguir una part per avançat o no?

• Objectius de públic i d’impacte: Volem er un esdeveniment massiu o tindrem un límit d’aorament?
Quin és el perfl de gent que volem atraure? Com podem er l’esdeveniment atractiu per al nostre
públic? Necessitem crear a més un impacte en la nostra societat del voltant o er un acte més privat?

• Objectius socials: Podeu aproftar per a tractar temes que vos interessen, com el medi ambient,
l’economia social i solidària, els esports, la gastronomia, la música, la dansa, el teatre, l’art, el cinema, la
literatura, la tecnologia, l’educació, el eminisme, etc. Defnir aquests objectius vos pot ajudar a l’hora de
triar la forma que agafarà el vostre esdeveniment.

• Objectius solidaris: Si treballeu en conjunt amb una causa o col·lectiu social de la vostra comunitat,
cal considerar les necessitats d’aquest. Potser és una ONG que vol recaptar ons, o un col·lectiu que vol
visibilitzar la seua situació en la societat i donar-se a conèixer…
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Què farà falta?

• Defnir en quin lloc podem organitzar el concert. Pot ser una sala (per exemple el pavelló d’esports) o a
l’aire lliure (al pati del vostre centre educatiu). També podeu demanar permís per a er-lo en alguna sala
especialitzada del vostre entorn: sala de concerts, teatre, auditori, etc. O als carrers del vostre barri o
poble (recordeu inormar-vos de la normativa municipal). Pot ser important, a l’hora de triar el lloc, tindre
en compte si compta amb elements i personal tècnic, neteja, ventilació, accessibilitat per a persones
amb mobilitat reduïda, etc.

• Farà alta comptar amb un escenari. Si feu el concert en un lloc com un auditori o teatre, l’escenari
ja estarà muntat. Si el eu a l’aire lliure és possible que siga necessari contractar una empresa que
s’encarregue del seu muntatge.

• Per a un concert musical són onamentals els elements tècnics, tot el relacionat amb el so, les
llums, etc. Normalment els grups musicals proessionals tenen un document anomenat rider tècnic
on s’especifquen les seues necessitats en aquest sentit. Caldrà llogar o aconseguir eixe material.
Normalment les empreses que munten els escenaris també vos poden instal·lar tot el material tècnic
que necessiteu.

• També és necessari personal especialitzat per a muntar i controlar les qüestions tècniques durant
el concert. Pot ser que siga aportat pel mateix grup contractat o que estiga disponible en la sala de
concert que tingueu prevista. Si no és així i ho heu de contractar cal tenir-ho en compte a l’hora de er el
pressupost.

• Cal contemplar també el tema de la seguretat. Per una banda controlar quin és l’aorament o nombre
màxim de persones que podran accedir al lloc triat, mesures contra incendis, personal de seguretat. A
vegades pot resultar interessant comptar amb la col·laboració de la Policia municipal o Ambulàncies si
es concentra un nombre gran de persones.

• És possible que també us toque er alguns tràmits amb l’Ajuntament del vostre poble, a la SGAE o
contractar segurs de responsabilitat per si hi ha qualsevol incident.

• Podeu fcar una parada de venda de begudes o snacks perquè la gent puga consumir durant el
concert. Això és especialment interessant si és un concert de ballar, on el públic té gust de consumir
begudes refrescants per a rehidratar-se. Cal tindre en compte que està prohibida la venda de begudes
alcohòliques a persones menors d’edat. La venda de begudes i snacks pot aportar un benefci
econòmic extraordinari, però cal incloure a la planifcació i encarregar-se de comprar (o demanar
patrocini en espècies a algun supermercat) i fcar personal per a la seua venda durant tot el concert.

Quan tingueu clar tots aquests aspectes podreu saber quins són els costos aproximats del concert (el
pressupost) i el nombre de persones que podran accedir al recinte. Per tant podreu ja calcular quin
preu podreu posar a les entrades del concert. En aquest sentit heu de tenir en compte les possibilitats
econòmiques del vostre públic objectiu, fcant un preu per l’entrada assequible… Si no vos quadren
els números i multiplicant l’aforament pel preu de les entrades no vos dona una quantitat superior al
pressupost, serà necessari buscar patrocinis i col·laboracions econòmiques. També podeu vendre
entrades de Taquilla 0, persones que poden comprar una entrada per col·laborar amb la causa solidària,
però no acudiran al concert.

(COSTOS + BENEFICI QUE VOLEUACONSSEGUIR) / NOMBRE DE PERSONES = PREU ENTRADA
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Venda d’entrades

L’entrada és el document que acredita el dret a accedir al recinte del concert. Les entrades es poden vendre
en alguna d’aquestes modalitats:

• Físicament, venent-les directament a canvi de diners en efectiu.

• En línia a través de la taquilla virtual: Avui en dia hi ha aplicacions en línia i pàgines web que aciliten
aquesta venda com https://weezevent.com/es/

• En taquilla, el mateix dia del concert. Cal considerar que si espereu al dia de l’esdeveniment per
vendre les entrades, no podreu preveure els benefcis que obtindreu, i per tant assumireu més riscos
econòmics.

Amés caldrà pensar en un sistema de control d’accés el dia del concert perquè siga àgil i no es generen
cues a l’hora d’accedir al recinte.

Difusió:

Pel que a a la diusió, una de les coses més
importants és crear una imatge o un cartell
del concert. Al cartell es fcaran totes les
dades onamentals: lloc, data, grup o grups
que actuen, fnalitat solidària, preu de les
entrades i on es poden aconseguir. Si teniu
empreses patrocinadores caldrà fcar també al
cartell els logotips d’aquestes empreses.

També podeu crear una pàginaweb amb tota
la informació relativa al concert.

Podeu imprimir i penjar cartells pel vostre
centre educatiu i també utilitzar les xarxes
socials (Instagram, TikTok, Twitter, Facebook,
WhatsApp, etc.) per a llançar el cartell i l’enllaç
de venda d’entrades.
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Fases:

• Contacte amb grups de persones jugadores, federacions, etc. que puguen col·laborar en
l’organització i participació del campionat.

• Defnició de les dates i el lloc. A diferència dels esdeveniments que hem vist en el punt anterior, el
campionat es desenvoluparà en diferents jornades i es podrà celebrar en el mateix centre educatiu.
Per tant caldrà parlar amb la direcció del centre per a veure quines instal·lacions i dates són més
apropiades.

• Promoció, informació i inscripció: Caldrà defnir les bases del campionat,
com veureu a continuació. També podeu er un cartell informatiu i donar-
lo a conéixer a les persones interessades. És important elaborar un sistema
d’inscripcions per al qual vos podeu fer servir d’un correu o un formulari
electrònic. Per a er la inscripció al campionat podeu demanar un preu per
participar. D’aquesta manera podreu tindre ingressos per er ront als costos i per
als benefcis solidaris de la vostra cooperativa escolar.

• Campionat: es pot celebrar en dierents dies o en dierents setmanes. També es pot
participar individualment o per equips. Per a er més àgil el campionat, en les primeres ases es poden
jugar diverses partides simultàniament i després anar reduint fns a arribar a la fnal.

• Entrega de premis: Per a omentar una competitivitat sana en el campionat es pot premiar a totes les
persones participants i donar 2 o 3 reconeixements especials a les persones fnalistes.

Coses que fan falta per a un campionat d’escacs:

• Sala o aula.

• Taules i cadires.

• Plantilles de participació

• Taulers i peces d’escacs sufcients per a totes les partides

• Rellotges

• Arbitratge

• Recursos humans per ajudar a organitzar i a informar.

• Premis o diplomes per a les persones participants.

El preu per a
participar en aquest
tipus de campionats
pot estar al voltant de

5 euros.
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Consideracions per a organitzar un torneig:

És important que des del principi inormeu bé als participants sobre quina serà la mecànica del joc. Si es
competirà de orma individual, per equips, quantes rondes es jugaran, si hi haurà límit de temps per a cada
partida, quin serà el sistema de punts…

Vos donem idees de tipus d’organització de tornejos:

• Torneig per eliminació: És el sistema més senzill i ràpid. Se sortegen els emparellaments i el vencedor
de cada partida jugarà a la següent ronda. El principal inconvenient és que es juguen poques partides,
però la seua organització és molt àcil.

• Round Robin o un tots contra tots: Depenent del nombre de jugadors, aquest pot ser un sistema
interessant on tots els jugadors s’enfronten entre ells. La victòria val un punt, l’empat 0,5 i la derrota
0 punts. Al fnal de totes les partides, el jugador amb més punts és el guanyador. També pot ser un
sistema atractiu per a la competició entre equips, on un jugador de cada equip s’enronta a un jugador
d’un altre, anotant els punts per al conjunt del seu equip. Es pot utilitzar una taula com la següent per a
er les anotacions dels punts:

Persones participats 1 2 3 4 5 6 Punts

1 Guanya al 2 i empata amb el 5 1 0,5 1,5

2 Perd contra 1 0

3 Perd contra 6 0

4 Guanya contra 6 1 1

5 Empata amb 1 0,5 0,5

6 Guanya contra 3 1 1

• Torneig mixt: És una mescla de les dues modalitats anteriors. Una primera fase de tots contra tots (que
en cas de molts participants es poden enrontar els jugadors en dierents grups) i després els millors
classifcats (del grup o del conjunt de participants) s’enronten en una ase de torneig per eliminació.
Aquesta modalitat és molt interessant si es tenen molts jugadors inscrits, i a més permet jugar la
competició en dues ases dierents (un primer dia d’enrontaments i un segon dia amb la ase fnal per
eliminació).

Recordeu defnir molt bé el sistema de puntuació, que fer en cas d’empat, quin serà el calendari de joc,
inormar bé sobre el temps límit de cada partida, desqualifcacions…
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Temps d’organització 2 o 3 mesos

Contactar amb Equips de persones jugadores del centre, Associa-
cions o ederacions (demanar suport per a defnir
les bases del joc i l’arbitratge).
Direcció del centre escolar per a utilització de les
instal·lacions del centre.
Empreses o entitats patrocinadores.
Voluntariat per ajudar en l’organització.

Pressupost aproximat Es pot organitzar un campionat sense pressupost

Fonts d’ingresos Inscripcions
Empreses o entitats patrocinadores

Duració Varies jornades

Llocs més apropiats Halls o sales àmplies del centre escolar

Equips o instal·lacionsW Sala o aula.
Taules i cadires.
Plantilles de participació
Taulers i peces d’escacs sufcients per a totes les
partides
Rellotges
Arbitratge
Recursos humans per ajudar a organitzar i a infor-
mar.
Premis o diplomes per a les persones participants.

Necessitat de voluntariat per a donar suport al
esdeviniment

Sí

Necessitat de cartell o imatge Sí

Canals de difusió Cartells
Mailing
Xarxes socials

CAMPIONATD’ESCACS
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