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2014-2015

El curs 2014-2015 ha suposat per a la nostra Federació la consolidació
definitiva de l’etapa iniciada l’any 2012, en que vam optar per vincular-nos
definitivament al moviment cooperatiu, passant a compartir seu amb la
resta de federacions de cooperatives i enfortint la relació i col·laboració
amb la resta d’organitzacions representatives.
També hem continuat amb la posada en marxa de projectes que permeten
consolidar el fet cooperatiu a les nostres escoles. Hem donat continuïtat a
activitats consolidades com els Jocs Cooperatius, els Jocs Florals o les
Matinals Cooperatives i hem donat l’empenta definitiva a la creació i
creixement de Cooperatives d’alumnes. Tot amb la idea que la federació
esdevingui un espai d’intercanvi i aprenentatge per a les cooperatives.
L’objectiu final contínua sent implicar en aquest projecte compartit a totes
les cooperatives d’ensenyament del nostre país. Creiem en tot el que pot
aportar el cooperativisme a l’educació i cal posar-ho en valor. Sempre des
de la proposta que ens defineix: escola laica, plural, activa, humanista i
integrada en els valors de la societat catalana.
El món ha canviat i nosaltres també hem de canviar. També hem de definir
el canvi dins de la Federació. El context es mou i les necessitats
evolucionen. En aquest sentit caminem per dotar-nos d’eines que facin més
àgil la gestió dels objectius col·lectius. La funció de la Federació passa per
donar resposta a les demandes de les cooperatives, tenint en compte les
seves peculiaritats.
Continuarem treballant per poder incidir en la definició del canvi, del nou
paradigma i aconseguir els objectius de potenciar el model de gestió
participatiu, democràtic i transparent que són les cooperatives.
Josep Maria López i Fumat
President

Estructura
representativa
Òrgans socials
Assemblea General
L’Assemblea és el màxim òrgan representatiu de la Federació de
Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya i hi són representades totes les
escoles de l’entitat. Es reuneix, com a mínim, un cop l’any.
Aquesta Assemblea delega les funcions de gestió i organització en el
Consell Rector format per representants de les escoles associades que es
reuneix habitualment un cop al mes i sempre que hi hagi temes a tractar.

Consell Rector
Durant el curs 2014-2015, el Consell Rector ha estat format per les
següents persones:
President

Josep Maria López i Fumat Institució Montserrat SCCL

Vicepresidenta Marta Sendra i Ibáñez

Escola Rel SCCL

Secretari

Enric Masià i Ballester

Escola Elisabeth SCCL

Tresorer

Neus Font i Gabernet

Escola Solc SCCL

Vocals

Marta Rebollar i Candela
Escola Petit Món SCCL
Antonio González i García Institució Balmes SCCL
Dolors Guasch i Garolera Escola Marinada SCCL
Carme Estivill i Bachero

Escola Gravi SCCL

Ruth Embrún Corominas

Jeroni de Moragas SCCL

El Consell Rector esdevé espai de presa de decisions, d’intercanvis de
perspectives, d’avaluació i seguiment de les actuacions que afecten en el
servei ofert cap a les escoles cooperatives.
El calendari de reunions del Consell Rector es fa a començament de cada
curs, són reunions mensuals el primer dijous de cada mes a les 15:30 hores
i la seva durada aproximada és de 2 hores.
Enguany s’han celebrat els següents consells rectors:
18.09.2014 02.10.2013 06.11.2014 18.12.2014 15.01.2015
05.02.2015 05.03.2015 09.04.2015 07.05.2015 04.06.2015

Equip tècnic
Donant continuïtat a l’acord entre ambdues federacions, l’equip tècnic de la
Federació de Cooperatives de Treball presta el suport necessari pel
funcionament habitual i diari de la nostra federació. Les persones més
directament dedicades són:
Direcció
Administració
Secretaria i administració:

Joan Segarra i Ferran
Carme Caño Antequera
Susanna Saldaña i Giménez

Dades globals de les
cooperatives
La base de dades, actualitzada aquest any, ens proporciona la informació
per poder confeccionar les taules sobre el col·lectiu de cooperatives
d’ensenyament que integren la Federació de Cooperatives d’Ensenyament
de Catalunya, i que presentem a continuació.

Alumnes
Fent una estimació de les dades concretes que disposem podem dir que el
nombre total d’alumnes de les escoles que pertanyen a la Federació de
Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya és de 13.957, distribuïts segons
s’indica en el gràfic següent:

SCCL

%

Nº alumnes

Treball Associat

74%

10.302

Consum

21%

2.946

Mixta

5%

709

Total

100%

13.957

Dades globals de les
cooperatives
Tipologia de cooperatives
Passant a l’estructura jurídica de les 31 cooperatives d’ensenyament que
formen part de l’entitat, la distribució és la següent:

SCCL

%

Nº cooperatives

Treball Associat

71%

22

Consum

19%

6

Mixta

10%

3

Total

100%

31

Dades globals de les
cooperatives
Professionals
Pel que fa al col·lectiu de professionals que composen les escoles podem
dir que el total de treballadors que formen la Federació de Cooperatives
d’Ensenyament de Catalunya és de 1.619, els percentatges de distribució,
segons la tipologia de cooperativa a la que pertanyen, són els següents:

SCCL

%

Professionals

Treball Associat

72%

1.168

Consum

22%

363

Mixta

6%

88

Total

100%

1.619

Tipus de socis
El nombre de socis que composen les escoles cooperatives que
representem, sumen un total de 4.793. Els percentatges de distribució
segons la tipologia de cooperativa a la que pertanyen, són els següents:

SCCL

%
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Treball Associat

15%

717

Consum

73%

3.516

Mixta

12%

560

Total

100%

4.793

Formació
Donant continuïtat a l’acord establert l’any 2012, Aposta, Escola
empresarial cooperativa, cooperativa de segon grau estretament vinculada
a la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya ha donat suport a
la FeCEC en la gestió de la formació.

95 alumnes

5 accions formatives a
mida

7 cooperatives

108 hores fomació

1 acció subvencionada a través
del contracte programa autonòmic
per a l'economia social, del
Consorci per a la Formació
Contínua de Catalunya, atorgat a

4 accions privades (totes elles
amb gestió de la bonicació a les
quotes a la Seguretat Social)

FCTC

5 accions formatives a mida

Formació
Cal afegir que tres persones han participat de tres accions realitzades per
l’Escola, en el marc de l’oferta habitual on es poden inscriure les persones
a nivell individual, compartint l’experiència amb persones d’altres
organitzacions (formació en obert).

Aquest any no s’ha pogut accedir al Contracte programa Estatal per
l’Economia Social, de la Fundación Tripartita para la Formación en el
Empleo, per no complir algun dels criteris definits en la normativa.
Un total de 7 cooperatives associades han realitzat formació amb Aposta al
llarg del curs 2014-2015.
•Agrupació Pedagògica Tecnos, Sccl
•Escola Ginebró, Sccl
•Escola Gravi, Sccl
•Escola Azorin, Sccl
•Escola Guinardó, Sccl
•Escola Rel, Sccl
•Institució Montserrat, Sccl

Contingut de les accions formatives

Relacions institucionals
Durant aquest curs s’ha mantingut interlocució amb els següents
responsables i institucions:
Conseller d’Empresa i Ocupació, Sr, Felip Puig, en el marc de la
trobada amb els presidents de les federacions de cooperatives catalanes.
Director General d’Economia Social, Cooperativa i Treball Autònom,
Sr. Xavier López. S’han mantingut diverses reunions amb aquesta
Direcció General, per treballar conjuntament, administració i sector, en
aquelles qüestions de responsabilitat comuna, com pot ser el contingut i
dotació econòmica de les subvencions de l’Administració pública dirigides
a les cooperatives, les seves estructures representatives o la dotació de
fons d’avals específics pel sector.
Director General de Centres Concertats i Centres Privats, Sr. Miquel
Garcia. S’han realitzat dues reunions de seguiment, de temes d’interès
per la nostra Federació que han servit per consolidar el nostre paper
d’interlocutors en representació del cooperativisme d’ensenyament.
Caixa d’Enginyers, entitat amb la que es va signar un conveni de
col·laboració per facilitar l'accés a productes i serveis financers a les
cooperatives federades

Relacions amb
entitats participades
Representants
Confederació de Cooperatives de Catalunya (CCC)
Consell Superior de la Cooperació
Unión Española
(U.E.Co.E.)

de

Cooperativas

de

Josep Maria López

Josep Maria López
Antonio González
Enseñanza Marta Sendra

Unión Española de Cooperativas
de Enseñanza (UECOE)
La Unión Española de Cooperativas de Enseñanza
(U.E.Co.E.), es constitueix com únic ens representatiu a l'àmbit
estatal dels centres d'ensenyament on la fórmula jurídica és la
Societat Cooperativa d'Ensenyament.
Va ser constituïda legalment el 1989, actualment agrupa a més de 550
Cooperatives d'Ensenyament i Centres Educatius d’Economia Social.
Pertanyen a ella uns 9.400 socis treballadors cooperativistes i uns 12.250
treballadors contractats a les cooperatives i als centres educatius
d’Economia Social, amb una facturació aproximada de 490 milions
d’euros, i agrupant a més de 217.000 alumnes i 170.000 famílies.
El seus centres educatius atesos com a laboratoris permanents per a la
reflexió i la pràctica d’una educació oberta, democràtica i plural
imparteixen: Educació Infantil, Educació Primària, ESO, Batxillerats, FP,
Cicles Formatius de grau mig i superior, Educació Especial, Educació
Medioambiental, Oci i Temps Lliure, Programes de Garantia Social,
Escoles Universitàries, Formació ocupacional, Formació continua, etc...
Neix amb una clara vocació de representar davant tots els fòrums
possibles el cooperativisme d’ensenyament, de mantenir bones relacions
amb les organitzacions empresarials i sindicals del sector, i amb una
ineludible voluntat de dinamitzar el moviment cooperatiu educatiu.

Relacions amb
entitats participades
La U.E.Co.E. té una especial preocupació per desenvolupar una renovació
pedagògica d’acord als principis socials i econòmics del món cooperatiu,
corresponent-li, com a patronal de docents i organitzacions representatives
del moviment cooperatiu i de l’economia social de l’ensenyament, un liderat
en aquests temes.
I és, en la seva feina organitzada, on la U.E.Co.E. participa en totes les
plataformes, tant del moviment cooperatiu, com CEPES (Confederación
Empresarial Española de la Economía Social), Direcció General de Foment
de l’Economia Social, etc.; com de l’àmbit educatiu com són, el Consell
Escolar de l’Estat, taules d’estudi i treball amb diferents departaments del
Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i mantenint relacions fluides amb la
resta de les organitzacions empresarials i sindicals del sector de
l’ensenyament.
La nostra representant, Marta Sendra, ocupa el càrrec de Secretària del
Consell Rector. Representa a la U.E.Co.E. al "Grupo Local Promotor de la
red INCLUD-ed (Red Europea de Educación Inclusiva y Discapacidad), de la
ONCE.

Relacions CEPES
L’organització patronal de l’Economia Social, CEPES, ha seguit creixent, així
com la seva consolidació institucional, augmentant el seu nivell de
reconeixement en tots els nivells.
La UECoE, com a soci de la Confederación
Empresarial de la Economía Social, CEPES, està
present a la seva Junta Directiva i Comissió
Executiva representada pel President de la UECoE
el Sr. Carlos Sierra, que també presideix la
Comissió d’Ocupació i Formació. La FeCEC està
representada pel seu president, el Sr. Josep Maria
López.
CEPES continua estant un punt de trobada amb la resta de les
organitzacions de l’economia social.

Relacions amb
entitats participades
Confederació de Cooperatives de Catalunya
La Confederació de Cooperatives de Catalunya (CCC) és l’organització de
representació del moviment cooperatiu de Catalunya i participa en la difusió
dels principis cooperatius, el foment de l’educació i la formació cooperatives
així com l’organització de serveis d’interès comú per a les cooperatives.
La naturalesa de la CCC ve definida per la Llei 18/2002 de cooperatives, és
mitjançant l’article 133 que la descriu com el màxim organisme de
representació del cooperativisme de Catalunya.
La seu es troba al barri de Sants de Barcelona, en un edifici construït el
1872 que des d’aleshores ha mantingut la seva vinculació amb el
cooperativisme. Actualment l’edifici del carrer Premià, 15 és el punt de
trobada a Barcelona de la major part de les institucions que representen el
cooperativisme a Catalunya, s’hi troben les seus de la la Federació de
Cooperatives de Treball, la Federació de Serveis i Transports, la Federació
de Cooperatives d’Usuaris i Consumidors de Catalunya, el personal i les
aules d’Aposta i la Fundació Seira.
La CCC com estructura de tercer nivell està configurada per les
federacions de cooperatives de Catalunya. Actualment, trobem les
següents:
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya (FCTC)
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC)
Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya
(FCCUC)
Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya (FeCEC)
Federació de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya (FCHC)
Federació de Cooperatives de Serveis i Transportistes de Catalunya
(SERVICOOP)
Aquest curs, la tasca de la CCC ha continuat centrada en dos gran temes:
la fusió entres les diferents federacions i la nova llei de cooperatives.

Projectes i activitats
Assemblea General
L’Assemblea General Ordinària de la Federació de Cooperatives
d’Ensenyament de Catalunya corresponent al curs 2013-2014, va tenir lloc
el dia 25 de juny de 2014, al Casal de Barri Font d’en Fargues.
L’ordre del dia va ser el següent:

1. Lectura i aprovació de l’acte anterior.
2. Presentació de la Memòria 2013-2014.
3. Presentació i aprovació, si s’escau, del tancament econòmic 2013.
4. Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost 2014.
5. Presentació projectes curs 2014-2015.
6. Torn obert de paraules.
El nombre total de persones assistents va ser de 23 representant a 17
cooperatives.

V Jocs Cooperatius
Dins de les activitats organitzades pel Consell Rector de la FeCEC, cal
destacar la celebració de la cinquena edició d’aquesta activitat, una jornada
festiva ideada per potenciar els valors cooperatius i per visualitzar l’acció
conjunta del món cooperatiu.

Els V Jocs Cooperatius es van celebrar el divendres 8 de maig de 2015 al
Parc Nou del Prat de Llobregat, el mateix lloc de les anteriors edicions.
L’activitat va comptar amb la visita de la Regidora d’Educació de
l’Ajuntament del Prat del Llobregat, Pilar Eslava i amb la inestimable
col·laboració de les cooperatives Consum i Fruits de Ponent que van
facilitar beguda i menjar pels infants assistents a l’esdeveniment.
Per a aquesta jornada es van fer unes samarretes tènicques de color blau,
amb el logotip de la Federació, que es van repartir entre tots els
participants.

Projectes i activitats
El programa va ser el següent:
10:00 – 10:30h
10:30 – 13:00h
13:00 – 14:00h
14:00 – 16:00h

Arribada al Parc Nou
Desenvolupament de l’activitat
Dinar
Temps lliure

El parc es va dividir en 5 zones diferenciades on es van realitzar els
següents jocs esportius:
Zona A: Aeròbic
Zona B: Cursa cooperativa
Zona C: Pitxi
Zona D: Shoot Ball
Zona E: Ultimate
Van participar un total de 504 alumnes de cinquè de primària de 12
escoles:
Escola Azorin

Escola Paidos

Escola Sant Jordi

Escola Elisabeth

Escola Petit Mon

Escola Tecnos

Escola Ginesta

Escola Rel

Institució Balmes

Escola Gravi

Escola Sant Gervasi

Institució Montserrat

Projectes i activitats
XXIII Jocs Florals
L’edició 2015 dels Jocs Florals de la Federació va comptar amb la
participació de 19 escoles:
Aula Balear (Palma)

Escola Gravi

Escuela 2 (València)

C.E. Montseny

Escola Guinardó

Gorg Blau (Palma)

CIDE (Palma)

Escola Petit Món

I.E. Sant Jordi

Escola Azorín

Escola Rel

Institució Montserrat

Escola El Cim

Escola Sant Gervasi

Son Veri Nou (Llucmajor)

Escola Elisabeth

Escola Solc

Escola Ginebró

Escola Tecnos

Es van presentar un total de 116 obres repartides en 6 categories i 3
modalitats: prosa, poesia i poema visual.
Per segon cop vàrem comptar amb la participació d’escoles de les Illes
Balears i de València.
El lliurament de premis es va fer el dia 21 de maig de 2015 a l’Escola
Tecnos de Terrassa.

Projectes i activitats
Cooperatives d’alumnes
El curs 2014-2015 ha estat el del llançament definitiu d’aquest projecte.
Així, en el marc del Programa Aracoop, impulsat per la Direcció de General
de Cooperatives de la Generalitat de Catalunya i la Confederació de
Cooperatives de Catalunya, s’han posat en marxa un seguit d’accions
destinades a fomentar la creació de cooperatives d’alumnes a les escoles
de la federació.
El projecte preveu accions formatives i d’acompanyament per orientar als
responsables designats a cada centre. La gestió de la línea d’actuació va
ser atorgada per Aracoop a la cooperativa Doble Via, que ha comptat amb
la col·laboració de les escoles Sant Gervasi i Petit Món per dissenyar les
accions formatives.
El projecte compta amb la participació de 20 escoles cooperatives de la
federació:
C.E. Espill Manresa

Escola Gravi

Escola Sant Gervasi

C.E. Montseny

Escola Grèvol

Escola Solc

Escola Brianxa

Escola Guinardó

Escola Tecnos

Escola Crespinell

Escola Marinada

I.E. Sant Jordi

Escola El Cim

Escola Paidos

Institució Balmes

Escola Elisabeth

Escola Petit Món

Institució Montserrat

Escola Ginebró

Escola Rel

En total, aquestes escoles més els altres centres participants al projecte
han constituït un total de 41 cooperatives d’alumnes.

Projectes i activitats
Matinals cooperatives
Les matinals cooperatives són concebudes com espais de trobada dels
membres dels equips educatius de les escoles per formar-se, reflexionar i
debatre en torn a temes d’interès general, ja sigui en aspectes pedagògics,
societaris o de gestió.
Durant aquest curs s’han dut a terme una matinal:
 Educant les emocions II (5/3/15)

XVI Congrés de la UECOE
Entre el 15 i el 17 d’octubre de 2014, una delegació de la FeCEC, formada
per representants de diferents escoles, va participar al congrés bianual de
la organització estatal del cooperativisme d’ensenyament, celebrat aquest
cop a Sevilla.
El lema del congrés va ser Escuela Cooperativa, un puente entre la
educación y la cooperación

Projectes i activitats
Altres activitats
Jurat i premis Fescoop.
La FeCEC va ser convidada, un any
més, a participar al jurat del programa
Fescoop, de la Direcció General de
Cooperatives, destinat a donar
conèixer el model cooperatiu entre els
alumnes de secundària i batxillerat
mitjançat la realització d’un treball de
simulació de creació d’un projecte
empresarial cooperatiu.

Firaentitats Sants
Un any més la FeCEC va ser present a la Fira d’Entitats de Sants, el barri
de Barcelona que acull la nostra seu social. Des de l’estand vàrem poder
donar a conèixer els diferents projectes de la organització.
L’activitat va comptar amb la participació de les escoles Rel, Petit Món,
Institució Montserrat i Gravi.

Escoles federades
COMARQUES BARCELONA
ESCOLA
XARXA DE MÚSICA

POBLACIÓ
Barberà del Vallès

CENTRE D’ESTUDIS MONTSENY
CENTRE EDUCATIU I TERAPÈUTIC CARRILET
ESCOLA MORAGAS
ESCOLA GRAVI
ESCOLA GUINARDÓ
ESCOLA REL

Barcelona

ESCOLA SOLC
INSTITUCIÓ MONTSERRAT
LLAR D’INFANTS OMICRON
MAGÒRIA
ESCOLA AUGUSTA
ESCOLA GRÈVOL
ESCOLA GINEBRÓ

Llinars del Vallès

PETIT MÓN - FELISA BASTIDA

Castelldefels

EL PUIG

Esparreguera

AZORÍN

Hospitalet de Llobregat

L’ESPILL

Manresa

Escoles federades
ESCOLA SANT GERVASI

Mollet del Vallès

LA GINESTA

Montcada i Reixac

MARINADA

Palau-Solità i Plegamans

COLVERNE

Sta. Coloma de Gramenet

INSTITUCIÓ BALMES

Sant Boi de Llobregat

PAIDOS

Sant Fruitós de Bages

CRESPINELL

EL CIM

Terrassa

TECNOS
BRIANXA

Tordera

LA PAU

Vilanova i La Geltrú

SANT JORDI

Vilassar de Dalt

COMARQUES DE TARRAGONA
ELISABETH

Salou

