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“La intenció dels fundadors cooperatius
anava més enllà de la mera constitució
i direcció d’empreses pròsperes. Els preocupava la justícia social i els movia la
passió d’ajudar a transformar la vida de
persones que tenien unes necessitats socials, econòmiques i culturals que, segons
la seua visió, podien satisfer mitjançant
empreses de propietat conjunta i controlades democràticament.” [ACI]

A

questa mateixa vocació transformadora, a través d’una educació de qualitat
i integradora, ha estat la llavor que ha
esperonat el naixement de tantes cooperatives d’ensenyament. La primera
a la Comunitat Valenciana data de principis dels
anys setanta. Poc després vingueren altres.
A les acaballes de la dictadura, van ser molts els
docents que trobaren en la fórmula cooperativa la
manera de millorar l’escola i la societat; l’única
via d’oferir un ensenyament basat en els pressupostos dels moviments de renovació pedagògica;
l’únic camí d’ensenyar la llengua i la cultura valencianes; de fer real el desig de fer iguals als qui
no ho eren.
Des d’aleshores són molts i molt diversos els projectes pedagògics que han trobat en la fórmula
cooperativa la seua millor manera d’expressió,
sempre amb vocació de servei públic, educant per
a la vida des d’un esperit crític i transformador
respecte de la societat.
Si la resposta som les cooperatives… quina deuria
ser la pregunta?
Si no existiren, les hauríem d’inventar.
UCEV · Abril 2016
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L

a Unió de Cooperatives d’Ensenyament Valencianes fa seus els
principis de l’Aliança Cooperativa
Internacional, de voluntarietat,
democràcia, participació econòmica, autonomia i independència, educació,
formació, informació, cooperació i interès per
la comunitat on arrela en favor d’un model
de societat més just.
El moviment cooperatiu té com a senyes
d’identitat la responsabilitat, l’equitat, la
solidaritat i la sostenibilitat del medi, i fa
seus els valors d’honestedat, transparència i
vocació de servei públic.
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El moviment cooperatiu ha demostrat com
servir millor la societat: ha estés l’economia
social, s’identifica amb l’economia del bé
comú, ha creat infinitat de xarxes en camps
diversos, representa equips que han sabut
unificar esforços, per damunt dels interessos
individuals, en favor d’un bé compartit i, fins
i tot, ha resistit millor els períodes de crisi.
El moviment cooperatiu és conscient que els
valencians necessitem un esforç addicional
per a impulsar alternatives i construir pràctiques de justícia distributiva que apunten a
un món més just.
Convençudes del valor del nostre projecte,
exigim dels governs, de les administracions i
de les institucions, el reconeixement a la feina feta i l’aplicació de polítiques decidides
que ens reconeguen com a models educatius singulars que aportem un gran benefici
social.
Les cooperatives d’ensenyament assumim el
desafiament de transformar el món mitjançant l’educació, conscients que prestem un
servei públic i de qualitat que combina la
gestió democràtica i la innovació.

Les escoles cooperatives som una marca que
ha contribuït a creure en l’escola. Sabem
que cada dia és diferent i que cada dia l’aula
i l’escola mereixen coses noves. La innovació, si ho és, requereix reflexió, planificació i
avaluació.
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Cada dia l’escola és una experiència única,
oberta a la investigació pedagògica, a l’estudi i al coneixement. Sabem adaptar-nos a la
mirada de cadascú: mestres, xiquets i famílies. Som aprenents i ensenyants en aquest
laboratori en què investigació, experimentació, construcció, manipulació, pensament i
diàleg són eines imprescindibles.
Les cooperatives d’ensenyament hem estat
capdavanteres de transformacions socials,
creadores d’una ampla xarxa de cooperació
entre escoles, exemple d’implicació i col·laboració amb el territori i les persones, amb
la llengua i la cultura, amb les famílies, amb
els alumnes.
Hem consolidat una proposta de treball i de
vida, amb personalitat reconeguda, ens hem
fet grans i expertes sense renunciar a ser,
amb la responsabilitat assumida de reinventar el nostre futur com a escoles i com a cooperatives. L’aposta ferma i convençuda per
aquest model d’escola cooperativa ens encoratja a actuar amb coherència i us convida a
participar en aquest projecte:
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Raó per la qual:
Aportem equips de mestres estables, polivalents i compromesos, oberts sempre a la
innovació.
Promovem la cooperació, afermades en la
convicció que el coneixement compartit
amplia i enforteix el bagatge cooperatiu en
benefici d’una escola en què tots aprenem.
Ens comprometem en una gestió democràtica dels centres. Garantim entre la comunitat educativa (socis, treballadors, famílies
i alumnes) la participació en la presa de
decisions de les polítiques d’actuació.
Contribuïm al treball, al talent i al coneixement, des de l’economia cooperativa.
Som organitzacions autònomes, plurals i
independents, no indiferents.
Innovem des del respecte a la diversitat, de
persones, llengües i identitats.

Les cooperatives d’ensenyament tenim un
model de fer escola que ens identifica, la
qual cosa fa que ens reconeguen, respecten
i estimen: som escoles compromeses amb la
societat, amb les persones, en la renovació
pedagògica.
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Basem els nostres projectes educatius en
els principis de la inclusió educativa.

Fem ús de manera creativa dels nostres
recursos per a generar idees.

Oferim als alumnes una atenció individualitzada, igualitària, coeducativa, que fomenta la participació, la solidaritat i la
cooperació.

Oferim a famílies i alumnes coherència,
entusiasme i maneres de fer: la cultura del
ser, no del tenir.

Fem present a les aules els principis de la
democràcia i de la justícia social.
Potenciem projectes educatius responsables amb l’entorn, fomentant el desenvolupament comunitari i assumint els valors de
l’ecologia, la sostenibilitat i la responsabilitat social compartida.
Incorporem els avanços científics i tecnològics, l’art i les humanitats en el quefer
diari.
Exercim un lideratge competent que guia i
apassiona els mestres en l’èxit de la seua
feina.
Ajudem els alumnes a pensar, a ser emprenedors i lliures, a reconèixer errors i a
valorar amb prudència els èxits.
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Les cooperatives som un model obert, eficaç
i creatiu, bastit a partir d’una escola que
educa en virtuts per assolir uns valors. Si
hem de ser bons en l’acadèmia, més encara
en l’emoció.
Ser mestre d’una cooperativa és viure plenament la professió que ens compromet i ens
emociona.
Les escoles cooperatives som organitzacions en permanent procés d’aprenentatge,
un model en què les actuacions s’orienten
des d’una raó cordial, de servei, de millora i d’atenció pública. Tenim raons, il·lusions i emocions per a creure en un futur
esperançador.
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