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Presentació

Presentació

La Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya, en tant
que representant de les escoles cooperatives del nostre país, té
entre els seus objectius estudiar i difondre les bones pràctiques que
es donen entre les escoles membres de l’organització.
Ara, la col·laboració amb la cooperativa Hobest, amb el suport de
l’Ajuntament de Barcelona, ens permet presentar el document que
teniu a les mans, projecte de recerca que té per objectiu documentar
una sèrie d’estudis de cas (bones pràctiques) de gestió de centres
escolars sota principis cooperatius que estan desenvolupant escoles
cooperatives, principalment de la ciutat de Barcelona. L’interès i la
novetat d’aquest projecte neix de dos nous fenòmens socials que
s’estan produint darrerament:
• Per un costat, l’interès social creixent i la proliferació de projectes
en l’àmbit de la innovació pedagògica en el món educatiu, basada
sovint en la incorporació dels valors cooperatius. En aquest context,
el vincle entre el cooperativisme i el món escolar està en creixement
a la nostra ciutat, com ho mostren projectes com les cooperatives
d’alumnes.
• Per un altre costat, el fort creixement que està experimentant
l’economia cooperativa, i la corresponent necessitat de cercar i
explorar pràctiques de gestió i organització pròpies sota valors
cooperatius, fora dels marcs convencionals. Aquest fet obliga les
organitzacions de l’economia cooperativa a desplegar un model
propi de governança i gestió cooperativa i participativa.
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Davant d’aquests dos fenòmens, el present document explora
respostes a les preguntes següents: fins a quin punt les cooperatives
d’ensenyament estan desenvolupant els valors cooperatius més
enllà de les aules, i els estan aplicant en la globalitat del centre
escolar?, o fins a quin punt els factors que afavoreixen la innovació
es donen amb més facilitat en un entorn d’escola cooperativa?
Esprem aportar amb el contingut del document algunes claus que
donin resposta a aquestes i altres qüestions. I si més no, contribuir
a un millor coneixement de l’escola cooperativa.
Finalment, volem agrair la col·laboració i implicació a les cinc escoles
participants, al Jordi Collet, professor de la Universitat de VicCatalunya Central, pel seu acompanyament i aportació al document
i, d’una manera molt especial a la Montserrat Palet i al Jordi Valls, de
la cooperativa Hobest, creadors, executors i ànimes de la recerca.

Joan Segarra i Ferran
Director de la Federació de Cooperatives
d’Ensenyament de Catalunya
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Les escoles cooperatives i els reptes socials actuals

Les escoles
cooperatives
i els reptes
socials actuals
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Em sembla especialment rellevant constatar que, en la primera
declaració de principis cooperativistes del món, la de la Rochdale
Equitable Pioneers Society anglesa de 1844, la promoció de
l’educació fos un d’aquests principis rectors. Des dels seus orígens,
el moviment obrer, i el cooperativisme en particular, va entendre
perfectament l’estret vincle entre el sistema econòmic i social i la
producció d’un determinat model de persona i de relacions socials.
Perquè educar sempre implica educar cap a un model humà, social,
econòmic, ambiental, relacional... No existeix l’educació neutra. De
fet, només defensen una educació basada en receptes tècniques,
pretesament neutrals, aquelles persones que ja els està bé el món
com està. Per això, des dels seus inicis, el moviment cooperativista
va saber llegir la radical importància de l’educació, en el seu sentit
més ampli, a l’hora de construir una economia, un consum, unes
relacions socials basades en cooperar i no en competir.
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Les escoles cooperatives i els reptes socials actuals

Avui les escoles cooperatives catalanes, amb una llarga trajectòria,
tenen reptes claus lligats, com no podia ser d’altra manera, als reptes
fundacionals: Quina educació per a quina societat?, quina escola
cooperativa per a quin model de persona i de relacions socials?, etc.
Els esdeveniments dels darrers anys ens situen, com anticipava la
sociologia des fa alguns decennis, en un autèntic canvi d’època. Ja no
es tracta de la necessitat d’un canvi de respostes als interrogants de
sempre. El que està canviant avui són les preguntes en relació amb
el clima, les migracions, les desigualtats, el capitalisme neoliberal,
la relació amb les diversitats i “els altres”... I, a parer meu, el gran
repte de l’educació és construir persones capaces de ser conscients
a entomar aquests reptes de forma cooperativa, horitzontal,
col·lectivament.
Ens hi va, literalment, la vida com a espècie. Però sembla evident que
amb les velles respostes, no podem afrontar les noves preguntes.
Per això els vells models d’escola competitiva; individualista; basada
en la memòria, la repetició i l’obediència; que constata i amplifica
les desigualtats preexistents; que busca unes famílies i un alumnat
homogeni i està plena de prejudicis i estereotips; que sovint castiga
i/o assetja el més dèbil, etc., ja no serveixen (de fet, mai no han
servit). Cal produir-ne de noves. I aquí, elements com la cooperació
en tots els àmbits i de totes les formes possibles; la gestió positiva del
conflicte i les diferències; la lluita agosarada contra les desigualtats;
l’apoderament d’infants, joves, docents i famílies; el treball en xarxa
i comunitari; la innovació horitzontal i col·lectiva; la consciència dels
problemes reals i concrets dels barris i pobles i la contribució real i
efectiva de l’escola a la seva millora de manera conjunta (treball per
projectes reals, aprenentatge-servei, etc); la pràctica real i efectiva
de la democràcia quotidiana; la coconstrucció i compartició de
coneixement des dels centres educatius... emergeixen més centrals
que mai.
De tot això en sabeu molt les escoles cooperatives. Avui, crec, teniu
el doble repte d’aprofundir i de ser radicals (fins a les arrels) en
aquests principis que us van ser llegats des del segle xix i fer-los
créixer i contextualitzar-los en relació amb els enormes reptes del
segle xxi. I alhora, esdevenir un actor que contribueix al bé comú
i al servei púbic d’educació amb tot el seu saber i trajectòria, des
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del tercer sector no estatal però amb indiscutible vocació d’inclusió
de tot tipus d’infants, especialment aquells amb més necessitats,
d’equitat i de servei públic.
Desitjo de tot cor que l’impuls que preneu amb el present informe us
ajudi a fer-vos aquestes i moltes d’altres preguntes. Feu preguntes
i feu-vos preguntes conjuntament infants, docents, famílies,
comunitat, universitats... Alhora cada escola de manera diferencial
i totes les escoles cooperatives com a xarxa. És la millor manera
de prendre consciència de quins són els enormes reptes presents
i de començar de manera concreta i pràctica a donar-los respostes
de manera cooperativa. No podem esperar una altra societat, un
altre model de persona i de relacions socials o un altre model de
coneixement i d’escola si no el coproduïm cada dia, de manera
precisa i concreta.
El futur, malgrat tots els presagis i auguris de gurus sempre
interessats i tendenciosos, no existeix. És la coproducció col·lectiva
diària de la realitat el que realment construeix el futur. I, per sort,
és obert. En el fons, aquest és, crec, el gran repte que es llança en
l’excel·lent informe que teniu a les mans.

Jordi Collet
Professor titular de Sociologia de l’Educació
Universitat de Vic – Central de Catalunya
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Bones pràctiques
de les escoles
① ESCOLA
② ESCOLA
③ ESCOLA
④ ESCOLA
⑤ ESCOLA
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CARRILET
ELISABETH
GUINARDÓ
NOU PATUFET
SOLC
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Bones pràctiques de les escoles: Escola Carrilet

ESCOLA
CARRILET

↘ Any de creació:
1974
↘ Tipus de cooperativa:
Centre Especial Carrilet S.C.C.L. és una cooperativa de treball
associat sense afany de lucre
↘ Persones sòcies i treballadores:
Actualment la cooperativa compta amb 24 socis de treball
i dos socis col·laboradors

CENTRE EDUCATIU I TERAP»UTIC

Adreça:
C/Campoamor 5, Barcelona
Web:
www.ca.carrilet.org

16
A

17

Bones pràctiques de les escoles: Escola Carrilet

1.
TRETS I
CARACTERÍSTIQUES
GENERALS DE L’ESCOLA

INTRODUCCIÓ
I BREU HISTÒRIA
DE L’ESCOLA

Creada l’any 1974 per un grup de professionals preocupats per
la falta d’atenció als infants afectats amb autisme i el seu entorn
familiar, es constitueix en cooperativa el 1978.
Neix de la voluntat de comprendre una problemàtica i una realitat,
el TEA. En el seu moment es busca com a referent un model molt
avançat de centre de dia que es desenvolupava amb èxit a Suïssa i
s’obre el primer centre a Mataró, d’on ve el nom de Carrilet.
Ofereix serveis com l’escola especial específica, el centre de
tractaments, el centre de formació i recerca i la unitat de diagnòstic,
amb la missió de millorar la qualitat de vida de les persones amb
trastorn de l’espectre autista i assolir la seva màxima inclusió a la
societat.
Treballa per:
• L’establiment de programes i serveis educatius i terapèutics
per a la detecció precoç, el diagnòstic, l’orientació, l’educació i el
tractament de persones, especialment infants, amb trastorn de
l’espectre autista (TEA) i les seves famílies.
• El foment de la recerca i la formació en relació amb els trastorns
de l’espectre autista (TEA).
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Bones pràctiques de les escoles: Escola Carrilet

SITUACIÓ ACTUAL
I REPTES DE FUTUR

QUÈ APORTA
SER COOPERATIVA

Des de la creació de la cooperativa de treball associat i sense afany
de lucre, Centre Especial Carrilet, SCCL, s’han anat augmentant els
serveis per tal d’adaptar-se a les noves necessitats socials i poder
ajudar així a millorar les condicions de vida, salut i educació de les
persones amb TEA i també dels seus familiars. Actualment està
composta per un centre educatiu i terapèutic, el centre de diagnòstic
i tractaments, i el centre de recerca i formació. Com a reptes actuals
i abans de continuar creixent es considera que cal enfortir el que
s’ha creat fins ara, perquè el creixement ha estat molt ràpid. S’ha
viscut un procés de relleu generacional complet, l’equip fundador
del projecte és substituït per un equip més jove, vinculat també a
l’escola. En aquest procés el nou equip s’ha vist acompanyat en tot
moment per part dels fundadors, i entra ara en una fase que elles
mateixes defineixen com de “començar a volar”. El nou equip es veu
com a molt “nou” pel creixement exponencial que viu.

El que va unir l’equip de l’escola va ser la inquietud i la necessitat
de conèixer, i avui l’equip continua unit per aquest interès en
el coneixement compartit. Darrere de cada innovació hi ha una
inquietud professional de donar resposta a les noves necessitats
d’aquests infants.
Es dedica molt de temps a formar-se i ser una cooperativa dona
l’oportunitat, i l’opció que aquest projecte sigui alhora un projecte
vital per a les persones que el conformen. És en gran part un projecte
de vida. Tot i que no tothom entra en les diferents responsabilitats
que això comporta, per la qual cosa realment avui no hi ha gran
diferència entre els socis i els no socis de la cooperativa. Tot es basa
en una dinàmica de molta transparència.

Els nous reptes d’aquest equip passen per:
• Enfortir l’organització amb la incorporació de nous perfils per fer
front al creixement exponencial que es viu.
• Desenvolupar la línia comunicativa. Es fan moltes coses però cal
explicar-les bé si es vol continuar sent referent en TEA.
• Treballar la cohesió interna i transmetre la “cultura del projecte
Carrilet” als nous, siguin socis o no.
• El Decret d’educació inclusiu representa per a l’escola un repte i
una nova oportunitat de definir quin paper volen tenir en relació
amb el nou marc, tant pel que fa a les famílies com a l’Administració.
I és alhora una oportunitat per repensar nous serveis, atès que
l’Administració els visualitza com un servei amb valor.
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Bones pràctiques de les escoles: Escola Carrilet

2.
INNOVACIONS
DETECTADES
AL PROJECTE
“Darrere de cada innovació hi ha
una inquietud professional de donar
resposta a les noves necessitats
d’aquests infants. Els reptes dels
infants varien i la innovació és en
aquest sentit permanent.”

ORGANITZACIÓ,
GESTIÓ I GOVERNANÇA

L’any 2011 es veu la necessitat de repensar la cooperativa i s’inicia
un procés participatiu de canvi. Es detecten en aquell moment com
a fortaleses del procés: el creixement de la cooperativa, la confiança
en la gestió, el sentiment de pertinença i l’estabilitat econòmica. I es
destaquen com a debilitats la falta d’implicació en la governança,
la resistència al canvi, la integració d’equips diferents i la confiança
en la gestió (entesa com a no implicació). La dinàmica del procés
s’encalla i entra en crisi, i s’avança només en temes de viabilitat
econòmica però no de gestió.
S’abandonen models més oberts allunyats de la cultura corporativa
de l’escola i es torna a un treball més intern, basat en la creació
d’equips amb els recursos propis existents i un augment important
de la transparència.

“L’escola ha rebut el Premi d’innovació
educativa
de
l’Ajuntament
de
Barcelona, en reconeixement a la feina
educativa i terapèutica realitzada
al llarg de tota la seva trajectòria
professional.”
22
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Bones pràctiques de les escoles: Escola Carrilet

Actualment els elements del funcionament intern
de la cooperativa són:
• L’establiment del protocol d’acollida als nous socis.

COMUNITAT
I ESPAI

• La planificació de formació societària i no exclusivament laboral.
• Consell Rector:
- Composició de 3 membres de l’escola, 1 del centre de
tractament, diagnòstic i formació.
- Establiment d’un pla de treball trimestral del Consell Rector.
- Reunions mensuals juntament amb la gerència i les direccions
tècniques, en les quals no tenen vot les persones que no són
membres del Consell Rector.
• Publicació mensual dels acords de Consell Rector i dels temes
tractats a les reunions
• La creació de comissions per tractar temes concrets del pla de
treball.
El desenvolupament de l’equip de professionals és molt important,
es dedica molt de temps a la recerca i formació i es busca treure el
millor de cada persona, aprofitant l’experiència i coneixement de tot
tipus –no necessàriament curricular– de cada persona i adaptant-la
al context del TEA.
Socis i no socis tenen el mateix rol en molts àmbits. Tot es parla
entre tots. Existeix una gran confiança en l’equip de gestió, basada
en la transparència. Fet que molts cops genera també una falta
d’implicació o de participació en els elements més associatius.
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La integració al barri és absoluta, com diu l’equip directiu “el barri és
també el nostre espai de treball” i esdevé així un espai d’aprenentatge
per a l’autonomia dels infants, com ho pot ser l’espai de la mateixa
escola.
Els nens circulen lliurement per l’escola, que s’organitza com una
casa on l’espai és també terapèutic. És en aquest sentit un espai
molt pensat per generar la seva autonomia on cada activitat esdevé
també educativa i terapèutica. En aquest sentit el barri és una
extensió més i esdevé un espai educatiu més.
La biblioteca del barri és la biblioteca de l’escola, el poliesportiu és el
del barri, si els infants han de caminar, patinar o fer activitats a l’aire
lliure es fan al carrer o a espais del barri.
Quan als tallers de cuina cal anar a comprar els ingredients, els
infants van a les botigues del barri. Els tallers de l’hort es realitzen
a l’hort urbà del barri. L’objectiu és realitzar les activitats on
normalment es fan.
L’escola dona una importància especial a la col·laboració amb altres
entitats de la xarxa sociosanitària i educativa. Realitza una tasca molt
important en la divulgació del TEA, formant molts professionals de
tot Catalunya, tant de l’àmbit educatiu, com del mèdic i del clínic.
Mestres de centre ordinaris i especials reben assessorament
entorn de la comprensió i intervenció en l’alumnat TEA per part dels
professionals de Carrilet.
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Bones pràctiques de les escoles: Escola Carrilet

Actualment Carrilet forma part de grups de treball i agrupacions
d’entitats per tal de poder enfortir el treball en xarxa:
• Unitats Funcionals de Trastorn de l’Espectre Autista (UFTEA)
d’Horta-Guinardó i Gràcia
• Programa Interxarxes d’Horta-Guinardó

INNOVACIÓ
PEDAGÒGICA.
MODEL D’APRENENTATGE

• Fòrum de Salut Mental
• DINCAT Federació
• Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya
• Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya

El treball que es realitza és alhora educatiu i terapèutic. Terapèutic
en tant que es treballa des de la comprensió profunda del
funcionament mental dels infants amb TEA.
Si comprenem les seves manifestacions, les seves angoixes davant
un món que no comprenen, els podem ajudar a trobar formes de
connectar i apropar-se a l’altre. Només així, des del plaer per trobarse amb l’altre i tot el que aquest li pot oferir, l’infant estarà preparat
per poder aprendre.
Tots els recursos pedagògics i terapèutics són a mida de cada
infant. Tota aquesta personalització demana un esquema pel qual
els professionals clínics supervisen els professionals pedagògics.
S’estableix així un complex entramat de treball que permet la
supervisió individual de l’evolució de cada infant des dels diferents
aspectes.
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Bones pràctiques de les escoles: Escola Carrilet

MODEL ORGANITZATIU
ASSEMBLEA

CONSELL RECTOR
I GERÈNCIA

CENTRE EDUCATIU
CENTRE
I TERAPÈUTIC
DE TRACTAMENTS

CENTRE
DE FORMACIÓ
I RECERCA

UNITAT
DE DIAGNÒSTIC

EQUIP
CLÍNIC DE
DIAGNÒSTIC

EQUIP
DE FORMACIÓ
I RECERCA

EQUIP
PSICOLÒGIC
PSIQUÀTRIC
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EQUIP
CLÍNIC

ADMINISTRACIÓ
I COMPTABILITAT

EQUIP
DOCENT

ESPECIALISTES

ADMINISTRACIÓ
I GESTIÓ
LABORAL

B
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Bones pràctiques de les escoles: Escola Elisabeth

ESCOLA
ELISABETH

↘ Any de creació:
1967
↘ Tipus de cooperativa:
Cooperativa de famílies, sense afany de lucre
↘ Etapes:
Llar d’infants, parvulari, primària, secundària i batxillerat. Amb
3 línies fins a primària i creixent vegetativament una unitat cada
curs escolar
↘ Persones sòcies i treballadores:
750 socis, 100 docents i 40 treballadors no docents,
amb 1.170 alumnes

Adreça:
C/Miquel Martí i Pol 1, Salou
Web:
www.escolaelisabeth.cat
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Bones pràctiques de les escoles: Escola Elisabeth

1.
TRETS I
CARACTERÍSTIQUES
GENERALS DE L’ESCOLA

INTRODUCCIÓ
I BREU HISTÒRIA
DE L’ESCOLA

Comença sent una escola privada catalana de Salou creada l’any
1967, té un creixement significatiu d’alumnes tan ràpid que la
propietària no el pot assumir, i les famílies, molt compromeses, es
constitueixen en cooperativa de famílies l’any 1974.
L’escola aposta per un model pedagògic propi a l’empara dels
moviments de renovació pedagògica catalana dels anys setanta i
decideixen encarregar el projecte a l’equip docent encapçalat pel
director.
L’única finalitat de la cooperativa és l’ensenyament, per tant tots
els beneficis es reinverteixen en l’educació dels alumnes i en
l’aprofundiment del model pedagògic de l’escola.
Tot està pensat per desenvolupar-hi una proposta pedagògica
concreta, des del model de gestió a l’espai i l’entorn, on cada arbre
té un poema, cada planta, cada flor és una eina pedagògica.
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Bones pràctiques de les escoles: Escola Elisabeth

SITUACIÓ ACTUAL
I REPTES DE FUTUR

Fa només 15 anys l’escola era d’una sola línia, i avui es projecta
implementar-ne la tercera a tots els nivells. També fa 15 anys que
es va iniciar l’escola nova en la qual l’equip pedagògic, a través d’una
representació del personal docent, va participar molt activament.
Avui, un dels reptes principals és posar en valor l’element cooperatiu
que va fer que, en el seu moment, el projecte de l’escola Elisabeth
fos possible. Llavors es va dissenyar un pla molt potent i de gran
qualitat, i s’ha mantingut, malgrat que l’esperit cooperatiu dels
orígens ha anat baixant. Ara, és el moment de reforçar, a través
del Consell Rector, la recuperació de l’esperit cooperativista, capaç
d’involucrar els pares en les decisions estructurals de l’escola.
En no tenir AMPA, és prioritari transmetre als pares què representa
ser una escola cooperativa, en drets i en deures. Cal fer-ne créixer
la participació i enfortir la part cooperativa perquè avui les famílies
són cooperativistes, però viuen l’escola més com un servei educatiu
que com una entitat cooperativa.
El segon repte és consolidar una escola de 3 línies de 0 a 18 anys.
Aquesta opció permet viure un determinat model durant tota
la vida educativa de l’alumne, dona llibertat de crear grups per
treballar la diversitat, l’apadrinament, activitats multiedat partint del
fet que la diversitat enriqueix col·lectivament i alhora la dimensió
de l’escola ajuda a desenvolupar el model d’escola-ciutat que es vol
implementar.
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El model pedagògic és la responsabilitat del director; i el repte,
gairebé personal, és també mantenir aquesta dualitat de papers
entre els socis/famílies-responsables de la gestió econòmica
de l’activitat, i el manteniment, creixement i/o actualització de
l’edificació amb l’encàrrec que rep el director (nomenat pel Consell
Rector) i l’equip directiu.

QUÈ APORTA
SER COOPERATIVA

Ser una cooperativa formada per famílies va ser clau per a la creació
i la implantació del projecte educatiu que l’escola representa, que va
apostar pel model cooperatiu per la voluntat dels pares i mares de
participar activament en l’educació dels infants.
Alhora, la dinàmica i els valors inherents a la cooperativa han fet
que els altres membres de la comunitat de l’escola, educadors,
mestres, personal no docent, malgrat que no participin com a socis
de la cooperativa tinguin un altíssim compromís en el projecte i els
valors que representa l’escola.
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Bones pràctiques de les escoles: Escola Elisabeth

2.
INNOVACIONS
DETECTADES
AL PROJECTE

Cada model d’escola és diferent i ha
de ser pensat per a l’entorn on viu.
La innovació a l’escola va lligada a la
necessitat de desenvolupar un projecte
propi i de ser autèntics i diferents en el
seu creixement.
36

ORGANITZACIÓ,
GESTIÓ I GOVERNANÇA

L’estructura cooperativa de l’escola garanteix una gestió participativa
per part dels pares i mares.
Els pares. L’ideari i els principis de la cooperativa conformen un
model pedagògic que es vol fer créixer i s’encarrega el disseny
i les pràctiques i desenvolupament educatiu al director i el seu
equip. D’aquesta manera, el Consell Rector, format per les famílies,
nomena un director que, amb el seu equip, portarà a terme la tasca
pedagògica, amb una forta autonomia i respecte per part de la
titularitat. L’alt nivell de confiança i respecte per la tasca pedagògica
de l’equip directiu es considera una de les claus de l’èxit del projecte
quant a gestió i governança.
El Consell Rector el conformen 10 pares i mares —actualment
liderat per una presidenta—, que gestionen i exerceixen el control
sobre els béns i compromisos econòmics de la cooperativa, amb el
suport d’un gerent que s’ha contractat. És reuneixen mensualment
per fer el seguiment del pressupost i el control de despeses, així
com treballar aspectes diversos del dia a dia de la vida escolar. El
director participa també a les reunions del Consell Rector.
No hi ha AMPA, tots els pares són cooperativistes i tenen veu i vot a
l’Assemblea. A l’Assemblea general, el Consell Rector presenta l’estat
econòmic i les diferents vocalies (serveis, personal, manteniment,
assumptes socials o comunicació) presenten els seus informes.
En aquesta assemblea es tanca el pressupost del curs anterior i se
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n’aprova un de nou per al següent curs escolar. D’altra banda, el
director hi presenta el projecte-informe pedagògic del curs anterior.
El nivell d’autonomia és molt alt, tothom pot aportar en l’àmbit
pedagògic —no hi ha gaires premisses preestablertes—. Tots els
projectes s’estudien, s’analitzen i passen per l’aprovació del Consell
Escolar i es presenten al Claustre.
El model de participació propi dels valors cooperatius també
forma part de la dinàmica dels treballadors, encara que no són
cooperativistes. Tots les decisions es treballen de manera molt
democràtica.
Per facilitar la participació, s’allibera els docents amb càrrecs
organitzatius i pedagògics d’unes hores per poder portar a terme la
tasca que se’ls encomana, amb un model humanament sostenible,
que permet que les persones se sentin més reconegudes. Com s’ha
comentat, això facilita un equip docent molt estable i implicat. Molts
són joves que han crescut amb el projecte Elisabeth.
La participació i l’esperit democràtic és també un factor clau en la
dinàmica dels alumnes; com si fos un poble, ells també trien els
seus representants, fan propostes de funcionament a l’aula i tenen
tasques de responsabilitat a la vida escolar.

COMUNITAT
I ESPAI

El vincle amb la comunitat es treballa i es cuida molt. L’escola està
molt oberta a enfortir els vincles amb les entitats del poble i vol
actuar i ser reconeguda com una entitat impulsora de projectes per
a la comunitat. Molt centrada en el municipi de Salou, del qual forma
part, també treballa amb altres entitats del Camp de Tarragona.
Al mateix temps, l’escola Elisabeth participa al Pla educatiu d’entorn
(PEE) del municipi, i en totes aquelles activitats que el consistori i
les regidories d’Ensenyament i Cultura dissenyen per a les escoles
públiques de Salou.
Alguns dels trets més característics de la vida pedagògica de l’escola
i alguns projectes destacats en aquest àmbit són:
• Cada any, cada nivell de l’escola apadrina un “monument” de Salou.
L’edifici, obra d’art o escultura s’estudia, se n’analitza el context
històric, i en alguns casos es treballa amb l’autor.
• Es busca sortir molt de l’escola i viure la natura, en aquest sentit per
exemple l’escola té un “bosc adoptat”, del qual els alumnes tenen
cura i on es porten a terme activitats d’aprenentatge dissenyades
pels docents en diferents nivells de l’escola. Es vinculen al territori,
a la natura i alhora és un projecte relacionat amb la descoberta
científica.
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• Treballa amb les escoles públiques del territori projectes d’educació
viària, sostenibilitat. Els clubs locals també poden utilitzar les
instal·lacions esportives de l’escola i l’auditori si en tenen necessitat.
• En la mateixa línia es treballa amb les associacions i entitats socials
del poble de diferents àmbits: oncologia, Alzheimer, Banc dels
Aliments, Eluzai, Caritas etc.

L’edifici i l’espai de l’escola és un dels elements diferencials que
facilita que parlem d’una escola ciutat, ocupa un espai de gairebé
25.000 m2, del qual hi ha edificats quasi 11.000 m2. El nou complex
educatiu de l’escola es va construir del 2006 al 2008 i va ser finalista
als premis FAD 2010.

El plantejament general del projecte es basa en la voluntat d’establir
una estreta relació entre tots els grups pedagògics de l’escola,
adequant espais personalitzats per a cada edat, però a la vegada
facilitant els intercanvis.
La idea d’ordenació del conjunt ve de la voluntat d’estructurar
l’escola com una “petita ciutat”, amb el centre, els carrers, els
equipaments i les zones verdes. A “l’àgora”, el centre de l’escola,
hi ha l’accés principal, la biblioteca, el gimnàs, la sala d’actes, els
menjadors, l’administració i la direcció. Des d’aquesta plaça porxada
s’accedeix cap a l’esquerra a la zona de primària, parvulari i escola
bressol i cap a la dreta a la zona de secundària.
Hi ha una voluntat clara que l’escola toqui a terra i que les aules
“convencionals” tinguin la seva prolongació natural a les aules
jardí. A través de diferents pavellons i espais exteriors, que estan
íntimament relacionats, es va estructurant tota l’escola.

El disseny va començar molt abans i ho va fer des de la concepció
pedagògica de quin projecte educatiu s’hi volia desenvolupar.
El fet d’edificar del no res un nou complex educatiu va representar
la gran oportunitat que els espais fossin concebuts per donar vida
a una escola ciutat on tindrà lloc un model pedagògic determinat.
Una escola oberta, on els pares no s’esperen fora, sinó que s’hi fa
vida més enllà de l’horari curricular. Es dona molta importància a la
creació de racons, petits espais de lleure molt vinculats a la natura
que permetin la lliure circulació dels alumnes independentment de
l’edat. Això facilita que molts dels espais d’aprenentatge siguin fora
de l’aula.
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INNOVACIÓ
PEDAGÒGICA.
MODEL D’APRENENTATGE

• L’escola vol transmetre als alumnes els valors socials de les
cooperatives. Es treballa molt en equip i s’ensenya el valor de la
participació, el treball col·laboratiu, i la importància dels objectius
aconseguits a través del treball en equip. El professor assumeix el
rol de guia, i cal dir que la tecnologia hi ha ajudat molt, ja que ha
servit com a eina que aporta continguts i deixa el paper d’ajudar
i acompanyar el docent. Al batxillerat, condicionat per la pressió
de les PAU, l’aprenentatge està més dirigit a buscar la finalitat de
la preparació per aconseguir que l’alumne pugui assolir els seus
objectius de futur.

Els objectius prioritaris de l’escola Elisabeth són els pedagògics,
que impliquen donar un ensenyament de qualitat, i els socials, que
comporten la creació d’un grup humà de pares, alumnes i professors
integrats en un objectiu comú: la millora de la societat a partir del
coneixement, la cultura i les relacions humanes.

• Un altre aspecte significatiu de l’escola és el desenvolupament
de les activitats extraescolars al mateix centre. Gairebé 30 equips
esportius, 4 grups de coral, 9 grups de teatre, grup de gralla i tabal,
robòtica, escacs, a més a més de les que s’ofereixen d’idiomes,
completen l’ADN dels alumnes de l’escola Elisabeth.

L’escola ha estat vinculada des dels seus orígens al model de
renovació pedagògica catalana. Avui, alguns dels elements
diferencials del projecte són:

• És important també el treball fet amb les cooperatives d’alumnes
del qual es pot destacar la gestió de l’hort de l’escola on els
alumnes exploten els productes com una cooperativa de treball, o
la cooperativa de serveis que formen els alumnes de 4t d’ESO de
l’escola. Aquest és un projecte de futur a l’escola que ajudarà, sens
dubte, a aconseguir l’objectiu de la vida cooperativa en el centre.

• La concepció de l’escola ciutat, que adequa als requeriments per
l’edat de cada grup els espais, alhora que permet que cada infant
circuli lliurement i busqui el seu propi racó. Uns espais que trenquen
amb l’esquema de l’aula convencional fent que els aprenentatges es
traslladin fora.
• L’existència de 3 línies es veu com una font de riquesa pedagògica.
El creixement ha costat i costa molts esforços, però pedagògicament
és molt important, permet passar de l’escola poble a l’escola ciutat.
Amb 3 línies la llibertat per crear grups és molt gran i esdevé una
gran eina pedagògica per treballar la diversitat.
• Art i natura, els aprenentatges dels humanistes són bàsics en la
formació dels alumnes de l’escola. Es dedica molt de temps i esforç
a l’ensenyament de les arts; dansa, música, arts plàstiques i pintura
es consideren claus per fomentar una actitud creativa en totes les
facetes de la vida de les persones, el gust per la bellesa i la sensibilitat
per les manifestacions artístiques.
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• Un altre projecte a destacar al centre és el desenvolupament de
la tecnologia com a mitjà per aconseguir la formació integral dels
alumnes. Cal dir que la titularitat del centre fa un veritable esforç
per aconseguir donar tot el suport als projectes tecnològics que
es plantegen des de la direcció pedagògica. D’altra banda, s’ha
aconseguit implantar un model on la tecnologia no és una finalitat
en si mateixa, sinó que ajuda a treballar també en grup i de manera
cooperativa, així com aporta a l’alumne els mitjans peraquè pugui
ser constructor del seu aprenentatge. L’equilibri entre l’explosió dels
mitjans tecnològics a la vida dels nostres alumnes i el manteniment
de valors educatius i pedagògics més tradicionals, que no menys
vàlids, s’està aconseguint força al centre docent.
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MODEL ORGANITZATIU
ASSEMBLEA

GABINET
PSICOPEDAGÒGIC
CAPS
DE DEPARTAMENT
I D’AREA

CONSELL
RECTOR

CONSELL
ESCOLAR

DIRECCIÓ

COMPTABILITAT

SOTSDIRECTOR

GERÈNCIA

COORDINACIÓ

COORDINACIÓ
PEDAGÒGICA
INFANTIL

COORDINACIÓ
PEDAGÒGICA
PRIMÀRIA

PERSONAL
DE SERVEIS

COORDINACIÓ
PEDAGÒGICA
SECUNDÀRIA

DINAMITZACIÓ DELS DIFERENTS CICLES

PROFESSORS
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ESCOLA
GUINARDÓ

↘ Any de creació:
1927
↘ Tipus de cooperativa:
Cooperativa de treball associat
↘ Etapes:
Doble línia a infantil, primària i secundària
amb gairebé 700 alumnes
↘ Persones sòcies i treballadores:
Actualment són 45 persones sòcies.
Comptant altres professionals s’acosta als 80.

Adreça:
C/del Dr. Valls 22-26, Barcelona
Web:
www.escolaguinardo.org
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1.
TRETS
DIFERENCIALS
DE L’ESCOLA

INTRODUCCIÓ
I BREU HISTÒRIA
DE L’ESCOLA

L’escola fou creada per Maria Baró l’any 1927 per atzar al barri
del Guinardó (Barcelona), on té avui un fort arrelament. El 1986
la direcció veu l’oportunitat i es constitueixen en cooperativa de
treball associat, cooperativa de mestres. Avui són un equip de 42
socis, dels quals molts són exalumnes.
Escola concertada d’infantil, primària i secundària (3-16 anys),
de doble línia educativa amb gairebé 700 alumnes i prop d’una
cinquantena de mestres i altres professionals. Està ubicada en
diversos edificis (molt propers els uns dels altres i alguns connectats
per l’interior).
El centre es caracteritza per l’atenció a la diversitat pel que fa al
nivell d’aprenentatges. Compta amb un equip nombrós de mestres
especialistes d’educació especial i una unitat de suport a l’educació
especial (SIEI) a l’ESO amb personal especialista propi. Aquest
concepte de suport a la diversitat es reflecteix tant en l’existència
d’espais que facilitin el treball individualitzat, en els recursos i
personal dedicats i especialitzats en la tasca i en les metodologies
que estableixen plans individualitzats i programes de diversificació
curricular.
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SITUACIÓ ACTUAL
I REPTES DE FUTUR

QUÈ APORTA
SER COOPERATIVA

L’escola ha tingut un important creixement en un temps relativament
curt. Partint d’un centre molt petit, de barri, en un espai on no hi
havia gairebé res, envoltat de camps, ha crescut i avui és una escola
de doble línia, d’infantil, primària i secundària amb 700 alumnes:
des de l’antic i primer edifici avui fins als 7 edificis en diferents
situacions, propis i llogats. Reinverteixen tots els beneficis.

Sobretot es destaca l’estabilitat en el claustre. Si un claustre canvia
cada any, quin projecte es pot crear com a col·lectiu? Es fomenta la
participació entre tots: “Construïm el projecte educatiu entre tots
amb una estructura molt horitzontal”.

L’estructura, fortament horitzontal i molt participativa, ha augmentat
i s’ha fet més complexa amb el creixement del projecte, i demana
un sobreesforç molt alt, tenint en compte les múltiples reunions
i espais de coordinació i debat existents. El principal, en l’àmbit
organitzatiu, és fer sostenible un model de dedicació i compromís
personal molt alt, amb la necessària conciliació personal. Repte que
s’expressa per part de l’equip sota el concepte “Com ens cuidem?”

A l’escola està molt present entre el professorat el fet de ser una
cooperativa i aquests valors traspuen en els alumnes i en els
diferents àmbits: “Ser una escola cooperativa ens fa ser una escola
diferent”.

En el camp de projectes, un dels reptes destacats és aprofundir
en el programa d’educació emocional. Aquest és un projecte clau
en una escola que vol educar des de l’afecte i no des de la por o
l’autoritarisme. El programa d’educació emocional és un programa
que ve des del 2004 i neix com a programa de gestió de conflictes.
En el seu moment es configura com un eix transversal i evoluciona
per garantir-ne l’impacte
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2.
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ORGANITZACIÓ,
GESTIÓ I GOVERNANÇA

INNOVACIONS
DETECTADES
AL PROJECTE

L’escola te claustre molt estable, això ho facilita el fet de ser
cooperativa. El model cooperatiu té l’avantatge que qui entra com
a soci és perquè se sent partícip del projecte educatiu. Això facilita
també el creixement i la innovació del mateix projecte educatiu:
“Junts hi creiem i junts el transformem”.

Innovar per a què? La innovació ha
de facilitar dos grans reptes: d’una
banda, fomentar persones capaces
de transformar el món, persones
crítiques —L’educació n’és l’arma!—.
I de l’altra, ser una escola segura, en
tots els aspectes, que permeti treballar
des de l’afecte i no des de la por.

S’estableixen moltes reunions i canals de coordinació i un alt nivell
d’autogestió per a cada projecte i autonomia de les diferents unitats.

A la condició de cooperativa, s’hi suma una voluntat d’estructura
molt horitzontal. Cap soci pot tenir més d’un càrrec si n’hi ha algun
altre sense. Es busca que tothom tingui un espai per treballar, per
implicar-se en un projecte. Això fa que les tasques estiguin molt
repartides. De fet, es procura que tothom tingui un càrrec i només
un.
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L’organització pedagògica del centre educatiu es regeix a través
de l’organigrama. Les tasques principals de cada un dels òrgans
col·legiats de l’escola són:
Cooperativa:
formada per totes les persones sòcies. És l’encarregada de definir
la identitat i l’estil educatiu del centre. Es reuneix un cop al mes.
Claustre:
format per la totalitat de l’equip docent de l’escola i el personal
d’administració. Es reuneix un cop al mes.
Consell Escolar:
és el màxim representant de la comunitat escolar que participa
en el control de la gestió del centre, tot respectant i promovent
els drets dels pares i les mares, professorat, alumnes i personal
d’administració i serveis, i entitat titular. Està constituït per la
direcció, tres representants de la cooperativa, quatre representats
del professorat del centre (dos de primària i dos de secundària),
dos representats de l’alumnat, quatre representants dels pares i les
mares d’alumnes, un representat de l’administració i un regidor o
representant de l’ajuntament.
Equip directiu/ Consell Rector:
format pel director, els caps d’estudis d’infantil, primària i secundària,
i un representant de l’administració. Es reuneix setmanalment.
Equip pedagògic:
format pel director, els caps d’estudis d’infantil, primària i secundària
i els coordinadors pedagògics de primària i secundària. Vetlla
per la coherència pedagògica de l’escola en tots els seus nivells
d’ensenyament. Reunió setmanal.

Reunions de cicle:
són setmanals. Hi assisteixen els responsables de tutoria que
formen el cicle, el mestre o la mestra de reforç i els especialistes
assignats a un cicle.
Reunions de coordinació de cicle:
un cop al mes es reuneixen els responsables de coordinació de cada
cicle amb l’equip pedagògic.
Tutories (2 o 3 mestres):
els equips de tutoria es reuneixen, com a mínim, un cop a la setmana
per facilitar la coordinació.
Departaments:
cada departament està format, com a mínim per un docent de
cada cicle que imparteix la matèria. Disposem dels següents:
matemàtiques, ciències naturals, ciències socials, llengües catalana,
castellana i estrangeres, educació física i expressió corporal,
educació visual i plàstica, música, informàtica, psicopedagogia,
tecnologia i ubuntu-ciutadania global (aquest inclou les comissions
següents: solidaritat, comissió verda, educació emocional i gestió
de conflictes).
Comissions:
formades per, com a mínim, un docent de cada cicle. Són les
següents: Carnaval, Sant Jordi, Jocs Florals, Llibres cooperatius,
Verda, Solidaritat i Fi de curs.
Càrrecs de funcionament: relacions amb l’AMPA, relacions amb
el barri, responsable general de neteja, encarregat d’extraescolars,
riscos, representants al Consell Escolar, relacions amb el casal
d’estiu.

Equip d’administració:
gestió econòmica i administrativa de l’escola.
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OBJECTIUS
↘ Garantir un claustre estable, coherent i coordinat, amb vocació i
amb gran experiència, que fomenta el treball en equip, l’escolta i la
proximitat.

COMUNITAT
I ESPAI

------------------------------------------↘ Fer que la condició de cooperativa de mestres faciliti la
participació de cadascú i sigui un element vital del projecte comú.
S’entén que l’educació és tasca de tots i es treballa per promoure
la participació activa de les famílies impulsant la implicació,
participació i col·laboració entre mestres, famílies i alumnes per
tal que cadascú desenvolupi al màxim el seu potencial humà i
intel·lectual.
------------------------------------------↘
Agrupar família, alumnat i mestres en la tasca comuna
d’aconseguir una formació integral i útil per a la vida. Per tal de
dur a terme aquest objectiu, cal que la coordinació i la coherència
siguin la base del camí que s’ha de recórrer des d’infantil (etapa
bàsica per al desenvolupament) fins al final de la secundària
-------------------------------------------

Escola creada al Guinardó, té des dels seus orígens una forta
voluntat d’estar present al territori. És una escola que neix al barri i
que n’ha viscut la transformació amb la seva pròpia transformació
i creixement.
L’escola afavoreix la col·laboració amb l’administració educativa,
l’Ajuntament del Districte, els centres i les entitats de la zona
educativa. Hi ha coordinació amb l’administració local per dur a
terme actuacions concretes per al foment de l’escola inclusiva (amb
l’EAP i centres en els quals es fa escola compartida).
Manté el contacte amb totes aquelles persones i/o institucions que
atenen els alumnes en qualsevol aspecte (Serveis Socials, psicòlegs,
pediatres...), especialment a través del treball en xarxa i les reunions
de coordinació. Manté una estreta relació amb els agents locals
(incloent-hi els esplais i agrupaments) ja que parteix del concepte
de tutoria de seguiment a l’infant de manera integral.
Des d’aquesta visió integral d’acompanyament a l’alumne es fan,
per exemple, activitats conjuntes i es manté una estreta relació
amb el casal de joves de Can Girapeix. D’aquesta manera el casal
esdevé també un espai de trobada de molts alumnes. I es dona
informació i potencia la participació de l’alumnat i les famílies en
activitats socials, culturals i mediambientals organitzades per les
entitats socials i veïnals del seu entorn.
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Hi ha també una implicació en activitats de millora de l’entorn
i es participa en esdeveniments culturals organitzats per altres
entitats del barri (festa del barri, capgrossos, cercaviles, percussió).
S’aprofiten els recursos del territori i es conviden agents educatius
de l’entorn a participar en les activitats formatives del centre (APS
amb la llar d’avis del barri, exalumnes, guàrdia urbana, infermeres,
mossos d’esquadra, famílies, contacontes, músics, etc.).

INNOVACIÓ
PEDAGÒGICA.
MODEL D’APRENENTATGE

Es participa d’activitats públiques, conjuntament amb alumnat
d’altres centres, que permetin desenvolupar la dimensió
comunicativa (Dansa ara, Cantània, campionat de futbol, trobades
amb altres escoles de Trams, campionats d’aualé, curses d’orientació,
activitats atlètiques, proves matemàtiques...)
Pel que fa als espais, l’escola disposa de 7 edificis vinculats al
creixement del projecte al llarg dels anys. A l’actualitat conviuen dos
models d’adaptació entre projecte i espai.
Per una banda es disposa d’un edifici nou on l’espai ha estat pensat
per desenvolupar un determinat model de projecte pedagògic.
Disposa d’espais grans, oberts, que poden funcionar de manera
modular per poder-hi treballar per projectes, per grups de diferents
escales, per acompanyar individualment quan calgui. Són espais
paral·lels amplis, no hi ha passadís. Serveixen per desenvolupar
el treball de NEE, on és molt normal el treball individualitzat, el
desdoblament de grups etc. Un edifici que tecnològicament té
moltes capacitats i equipament pel que fa als recursos, i està pensat
perquè suporti grans equips de manera simultània.
Alhora es mantenen els espais “antics” sobre els quals es fa un
esforç i s’adapten en el possible al model pedagògic incorporant-hi
la mateixa filosofia d’espais.
L’escola té dues cooperatives d’alumnes que neixen i moren cada
any, ja que les dues es constitueixen a 4t d’ESO. Cada any trien
la seva activitat. Fins ara han organitzat activitats per a l’alumnat
més petit (xocolatada, festes) i un any van fer una proposta de
remodelació de pati, que no va reeixir.
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Formats, preparats i oberts a diferents eines metodològiques, com
l’aprenentatge basat en problemes o ABP, per una banda, i eines
i metodologies col·laboratives, per l’altra, treballen per integrar-se
en l’aprenentatge i la gestió per desplegar un projecte educatiu de
qualitat diferenciat en totes les àrees, potenciant el coneixement,
la lectura i l’esperit científic, però alhora valors com la solidaritat
i la creativitat. La incorporació de l’anglès com a llengua vehicular
d’algunes assignatures és també un element important per a
l’escola.
Es disposa d’un departament anomenat Ubuntu-Ciutadania Global
que unifica i dona coherència als eixos transversals d’escola:
educació emocional i gestió dialogada de conflictes, solidaritat
i medi ambient. Des de P3 es desplega un programa propi que
incideix en aspectes com el treball cooperatiu i la creació de grup,
la gestió positiva de les emocions, la gestió dialogada de conflictes,
les habilitats comunicatives i el treball de la diversitat per afavorir la
inclusió i la integració.
L’escola forma part de la fundació privada tr@ms, una entitat sense
ànim de lucre, declarada d’utilitat docent, que proposa un projecte
col·laboratiu que agrupa escoles sensibilitzades a convertir la
innovació com a element identitari de centre
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MODEL ORGANITZATIU
ASSEMBLEA

CÀRRECS
FUNCIONAMENT
- AMPA
- riscos
- extraescolars
- Consell Escolar
- barri
- neteja
- casal
- menjador i cuina
- ...

EQUIP DIRECTIU /
CONSELL RECTOR
Director, sotsdirectora,
caps d’estudi infantil,
primària i ESO
i cap d'administració

EQUIP
ADMINISTRATIU

EQUIP PEDAGÒGIC
Director, caps d’estudi i
coordinadors pedagògics

CONSELL
ESCOLAR

COMISSIÓ
CONVIVÈNCIA

CLAUSTRE

COMISSIONS

CAPS DE
DEPARTAMENT

DEPARTAMENTS

COORDINADOR/A
CICLE

CICLE

REUNIÓ
COORDINADORS
Equip pedagògic
+
Coordinadors cicles

TUTORIES

personal
de cuina
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personal
de neteja

monitors
de menjador

monitors
de casal
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ESCOLA
NOU PATUFET

↘ Any de creació:
2015
↘ Tipus de cooperativa:
Cooperativa de treball associat
↘ Etapes:
Escola d’una sola línia. Imparteix els ensenyaments de segon
cicle d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària
Obligatòria.
↘ Persones sòcies i treballadores:
21 sòcies i 7 treballadores

Adreça:
C/Bruniquer 25, Barcelona
Web:
www.escolapatufet.cat
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1.
TRETS I
CARACTERÍSTIQUES
GENERALS DE L’ESCOLA
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INTRODUCCIÓ
I BREU HISTÒRIA
DE L’ESCOLA

El juny del 2015 la titularitat de l’Escola Patufet comunica que
l’escola passarà a mans de La Salle de Gràcia. S’inicia un procés
per aturar el procés per part de famílies i mestres, i al mes de juliol
s’acorda en assemblea que es buscarà la manera de constituir-se
en cooperativa de mestres davant el compromís de continuar en el
nou projecte de la majoria de famílies. El 31 de juliol s’inscriu El Nou
Patufet i neix oficialment l’1 de setembre de 2015. En menys de 2
mesos, amb l’empenta i el compromís dels mestres i les famílies va
arrencar el nou curs en la nova escola.
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SITUACIÓ ACTUAL
I REPTES DE FUTUR

QUÈ APORTA
SER COOPERATIVA

L’escola neix com a projecte col·lectiu d’una societat civil que
s’organitza per oferir una oferta educativa que no existeix al barri.
En aquest sentit el repte continua sent la sostenibilitat del projecte
cooperatiu com a un element per a la transformació social.

Ser una cooperativa permet aportar els valors del cooperativisme
a l’escola. Els cooperativistes es basen en els valors de suport
mutu, responsabilitat, democràcia, igualtat, equitat i solidaritat
i creuen en els valors de l’honestedat i la vocació social. Així,
es promou l’aprenentatge cooperatiu com a element clau per
al desenvolupament de l’alumnat. Aquest enfocament aporta
nombrosos avantatges: participació directa i implicació activa en
el mateix procés d’aprenentatge, millora de les habilitats inter
i intrapersonals, adquisició d’habilitats socials necessàries per
assolir la tasca, augment de la motivació per a les tasques escolars,
estimulació del pensament crític, millora de l’autoestima, assoliment
dels nivells d’excel·lència, etc.

Alhora, el repte principal és ser capaços de gestionar els diferents
elements d’un món radicalment i acceleradament canviant per
acompanyar l’alumne en la seva integració com a ciutadà amb
capacitat crítica, i seguretat personal per afrontar el que es trobarà,
i apostar per la transformació del món a partir del que ha après a
l’escola.

De la mateixa manera, també entre l’equip docent i no docent
s’estableixen mecanismes de treball cooperatiu, en les comissions
de treball o en les reunions docents de preparació de materials i
sessions d’avaluació, entre d’altres.
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2.

INNOVACIONS
DETECTADES
AL PROJECTE
Al Nou Patufet la innovació en l’educació
es considera indispensable, com a eina, no
només de millora, sinó de transformació,
especialment en dos àmbits: transformació tecnològica (eficiència) i del context
(eficàcia).
L’escola busca d’adaptar-se constantment
als nous contextos, fent un camí paral·lel
a la transformació de la societat. Aquest
procés obeeix al propòsit d’oferir una
educació personalitzada que prepari els
alumnes per a una societat més global,
oberta, digital, ètica i justa. Amb l’objectiu de preparar ciutadans apoderats, amb
iniciativa i capaços d’actuar èticament en
un món complex.
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ORGANITZACIÓ,
GESTIÓ I GOVERNANÇA

Pel que fa a l’organització, s’inverteix molt en tot l’acompanyament
que necessita la persona sòcia per afavorir el seu apoderament
real; formació, seguretat, i es duu a terme un treball constant per
pensar elements en benefici del seu benestar, com el foment de
la conciliació familiar, l’existència d’espais propis per als diferents
actors. S’intenta reduir les hores lectives, per poder disposar de
temps per a altres activitats necessàries. No hi ha repartiment de
beneficis econòmics per a les persones pel fet de ser socis de la
cooperativa, però sí que hi ha altres beneficis.
Existeix una comissió de benestar del soci, que acompanya en
l’assumpció del pas a soci treballador de la cooperativa. Tots els
treballadors han de passar a ser socis treballadors al cap de 2 anys.
El segon gran repte organitzatiu és com es gestiona l’ús del poder
dins l’escola. La comissió de governança té com a objectiu fer visible
com es prenen les decisions a l’organització, alhora que es facilita
formació és garantir una correcta participació.
L’autonomia en l’ús dels recursos és molt alta. Amb el canvi d’escola,
s’ha passat d’un model piramidal a un model en xarxa, basat en la
responsabilitat compartida. L’objectiu és implementar un model
d’autogestió en xarxa neuronal.
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La cooperativa s’organitza en comissions. D’aquestes comissions
trobaríem les de temes pedagògics i les de temes que afecten a la
cooperativa en l’àmbit d’empresa.

Es desenvolupen també espais de
participació amb els alumnes
dels quals destaquem:

• Extraescolars i casals
• Migdies educatius
• Escoles + sostenibles i saludables
• Benestar del soci
• Governança
• Subvencions
• Educació emocional i mediació
• Escola amb drets
• Xarxes pel canvi

• L’assemblea d’alumnes,
• Els representants d’alumnes.
• El World cafè.
• Cooperativa d’alumnes.

L’escola es defineix com una escola familiar, fet que representa
establir estrets vincles entre les diferents persones de la comunitat
educativa. Per això, implicar les famílies en el dia a dia de l’escola és
clau. S’estableix una relació i comunicació amb les famílies basada
en la confiança, la responsabilitat mútua i en models d’actuació
coherents i compartits com a element imprescindible per a la
formació integral dels alumnes.
Formalment, els representants legals de l’alumnat i la direcció del
centre signen, conjuntament, la “Carta de compromís educatiu”
que estableix els acords mínims de cooperació entre el centre i les
famílies. Alhora, el centre facilita la participació de les famílies en
activitats que complementen els continguts curriculars, sigui en
ocasions especials com festes o celebracions, o bé en activitats més
concretes de l’aula.
L’escola és l’espai on es cuida i prepara l’alumne perquè faci la
transició de la família al món que l’envolta. La implicació de la
família enriqueix l’educació, en tant que fomentar la participació
dels pares en l’activitat de l’escola dona seguretat i força a l’alumne
per assumir les seves responsabilitats. Existeixen espais de famílies
que permeten que aquestes entrin, circulin i visquin l’escola també
com un espai propi.
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COMUNITAT
I ESPAI
L’escola com a institució està integrada en el barri i estableix una
xarxa de relacions i contactes que enriqueixen mútuament. Existeix
un fort entramat de treball amb associacions, entitats i cooperatives
del barri, fet reforçat per formar part d’un barri amb fort teixit
associatiu com és la Vila de Gràcia.
Es vol participar en la vida del barri i que aquest participi de la vida
de l’escola. L’espai és una escola de 8 a 17 h, però després s’hi fan
altres activitats, tot caminant cap a un concepte de casal o espai civil
obert al barri.
La intenció és el reconeixement en l’eix vertebrador i integrador
del teixit associatiu del barri i treballar pel bé de la comunitat.
Per als alumnes aquest tipus de relació fomenta el sentiment de
pertinença al barri-vila i facilita la relació i coneixença amb altres
infants i famílies.
A l’inici de cada curs escolar es planifiquen activitats que tenen
l’objectiu de facilitar el contacte de l’alumnat amb l’entorn.
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La cooperativa d’alumnes existent a l’escola, creada pels alumnes de
5è d’Educació Primària el curs 18-19, tindrà també finalitats socials
amb impacte a la vida del barri que ara estan definint.
Pel que fa a l’espai, físic s’ha fet un esforç molt important des del
primer dia per adequar els espais al projecte educatiu que s’hi vol
desenvolupar. Espais oberts, per seure a terra, per treballar en
grup o de manera individual, s’ha eliminat la taula del docent i la
unidireccionalitat de l’aula. L’existència d’un nou edifici que conviu
amb l’actual ha permès treballar en aquest nou espai aquests
temes amb més profunditat.desenvolupar. Espais oberts, per seure
a terra, per treballar en grup o de manera individual, s’ha eliminat la
taula del docent i la unidireccionalitat de l’aula. L’existència d’un nou
edifici que conviu amb l’ actual, ha permès treballar en aquest nou
espai aquests temes amb més profunditat.

INNOVACIÓ
PEDAGÒGICA. MODEL
D’APRENENTATGE AMB
L ‘ALUMNE I AMB ELS
MESTRES
En l’àmbit de la innovació pedagògica l’escola es mou constantment,
és un ecosistema viu que canvia. Aquest impuls transformador
es deu en part el fet que l’equip docent i les famílies se senten
“creadors” del projecte i per tant responsables de la seva defensa
i supervivència.
Per facilitar aquesta transformació, l’escola s’ha incorporat
a diverses xarxes:
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• Forma part de l’associació Tr@ms que agrupa 26 escoles
reconegudes com a innovadores. Formar part de l’associació
facilita el contrast amb altres projectes, el treball per temàtiques
específiques i permet obrir-se al món i acostar-se a les tendències
transformadores d’avui.
• Des del curs 2018-2019, l’escola està acreditada amb el Segell
Smart, segell d’innovació educativa. Les escoles acreditades amb
aquest segell garanteixen un alt nivell de qualitat educativa i
innovació, amb una visió transversal del procés educatiu, centrat
sempre en la figura de l’alumne i el desenvolupament de les seves
competències personals. És una escola participativa que planteja
les metodologies més actuals per al desenvolupament personal de
l’alumnat.
Formar part d’aquesta xarxa aporta als alumnes:
- Treball en equip amb complicitat i objectius comuns.
- Equip docent motivat i coneixedor de metodologies actualitzades.
- Treball en valors, esperit crític i processos inclusius.
- Integració dels idiomes, de l’esperit científic i la recerca en els
processos didàctics.
- Desenvolupament del potencial de cada alumne amb els millors
resultats d’aprenentatge.
• Així mateix, UNICEF Comitè Catalunya ha reconegut a l’escola Nou
Patufet com a centre educatiu referent en Educació en Drets de
l’Infant. Aquest reconeixement s’emmarca dins de la col·laboració
d’UNICEF Comitè Catalunya amb la Conselleria d’Educació per
impulsar l’educació en drets d’infància, tal com marca la Convenció
sobre els Drets de l’Infant.
La diversitat de noves metodologies i eines que s’utilitzen, treball
per racons, tècniques d’aprenentatge cooperatiu, comitè de
convivència, transformar el rol del docent busquen la construcció
d’un espai segur, un espai de llibertat, avançant cap al debat de
les idees, que permeti als alumnes esdevenir ciutadans crítics i
compromesos.
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MODEL ORGANITZATIU
ASSEMBLEA
COOPERATIVA

CONSELL
RECTOR

DIRECTOR
PEDAGÒGIC

EQUIP
DE GESTIÓ

DIRECTOR
PEDAGÒGIC

CAP
D’ADMINISTRACIÓ

SOTS DIRECTORA
INFANTIL I PRIMÀRIA

GESTIÓ
ECONÒMICA

CAP D’ESTUDIS
ESO

MÀRQUETING
COMUNICACIÓ
CORDINADORA
ED. INFALTIL

CAP D’ESTUDIS
ED. INFANTIL

GESTIÓ
ACADÈMICA

AUX. ADMINISTRATIU
ZELADOR

TUTORS I EQUIP DOCENT
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ESCOLA
SOLC

↘ Any de creació:
1979
↘ Tipus de cooperativa:
Cooperativa mixta de mestres, pares i mares,
sense afany de lucre
↘ Etapes:
Escola d’una línia amb 350 alumnes. Infantil, primària
i secundària
↘ Persones sòcies i treballadores:
275 famílies sòcies i 31 socis treballadors docents i PAS.

Adreça:
C/Ardena 36, 08034 - Barcelona
Web:
www.escolasolc.com
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1.
TRETS
DIFERENCIALS
DE L’ESCOLA

INTRODUCCIÓ
I BREU HISTÒRIA
DE L’ESCOLA

Escola pionera a recollir el llegat de la tradició de l’escola de la
República, una escola catalana, moderna, coeducadora, laica,
compromesa, al servei del país. Una escola que posava l’alumne en
el centre del sistema educatiu. Era també una escola que dignificava
i reconeixia socialment el paper dels mestres. El juliol de 1979, com
a escissió d’una altra escola, un grup de famílies i mestres van
constituir la cooperativa mixta de mestres, pares i mares Escola
SOLC i, el setembre del mateix any, s’inaugurà l’escola a l’avinguda
Vallvidrera, 71.
El nou edifici del carrer Ardena s’inaugura l’any 1999.
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SITUACIÓ ACTUAL
I REPTES DE FUTUR

QUÈ APORTA
SER COOPERATIVA

Actualment l’escola ofereix un projecte consolidat i alhora viu
i en constant evolució, on l’alumne continua sent el principal
protagonista.

L’escola considera imprescindible la participació, col·laboració i
suport dels pares i mares per assolir els seus objectius pedagògics.
S’estructura com a cooperativa mixta de pares, mares i mestres, i
això dona singularitat i caràcter propi al centre, tant pel que fa a
l’organització com pel que fa a la gestió.

El gran repte que es planteja actualment és consolidar-se com
una escola cooperativa de referència a Barcelona i reconeguda al
barri, de manera que esdevingui una escola de primera opció, on
les famílies que la triïn ho facin pel seu projecte diferenciador de
les altres escoles de l’entorn. No són ni pública ni concertada: són
cooperativa i volen ser un referent al districte de Les Corts.
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El fet de ser una cooperativa mixta els obliga a desenvolupar eines
per al diàleg; comissions mixtes, reunions periòdiques, negociacions,
mediació si cal i, sobretot, actuar amb molta transparència. Tot
es pot qüestionar i això els obliga a revisar, treballar i tenir-ho tot
molt estudiat. És un model basat en el consens, en la confiança i
en la implicació en el projecte pedagògic per part de tots, famílies i
mestres.
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2.
INNOVACIONS
DETECTADES
AL PROJECTE

Es busca “la innovació amb sentit”,
mai es va a l’extrem ni s’abraça cap
model amb la seva totalitat, sinó que
es construeix un model propi. Es viu
un procés de revisió i qüestionament
permanent. No es replica ni
s’automatitza res. Es revisa, adapta i
es transforma el que calgui.
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El caràcter cooperatiu mixt del centre fa que les famílies tinguin
representació al Consell Rector de la cooperativa així com a
l’Assemblea. Les famílies són majoritàries a l’Assemblea (cada
família té un vot), per la qual cosa existeixen elements correctors.
La presidència és rotatòria entre mestres i famílies.
Superada una etapa en què es van produir visions diferents entre
els socis treballadors i les famílies, el model actual es basa a regular
clarament el paper de cadascú, amb la darrera actualització dels
estatuts. Se centra en la cerca permanent de consensos entre
les parts. Es tracta d’una presa de decisions molt democràtica
que demana molt d’esforç a l’hora d’informar, formar i ser molt
transparent. A vegades, hi pot haver la percepció que aquest model
de participació dificulta la gestió o en tot cas no l’agilitza, però no és
així i la satisfacció aconseguida des del consens i la negociació és
molt positiva.
El paper i la capacitat d’incidir i decidir de les famílies és molt alt,
tot i que amb el temps es detecta que no es homogeni a totes les
famílies. Hi ha famílies que actuen i viuen el seu paper com a socis
cooperativistes actius i d’altres que actuen amb un rol d’usuaris del
servei.
Els pares i mares exerceixen també la seva participació a través
de l’Associació de Pares i Mares i dels representants en el Consell
Escolar. L’AMPA és responsable de la promoció d’activitats
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educatives complementàries, activitats extraescolars, organització
de festes, sopars i activitats solidàries com el mercat SOLCidari,
el Projecte Encants de reutilització de llibres o les xerrades que
organitza l’escola de pares; totes sorgeixen del vincle directe de
l’interès de les famílies amb l’escola. Existeix una tendència a anar
progressivament vinculant el Consell Rector i l’AMPA.

COMUNITAT
I ESPAI

La Direcció és col·legiada i està formada actualment per un equip
de 3 persones.
El nivell d’autonomia i autogestió dels equips és molt alt. Si el
projecte és aprovat, la Direcció es visualitza com algú que posa
els mitjans perquè les coses passin, que impulsa i facilita però no
substitueix. Existeix un fort sentiment de construir un projecte
propi. Un projecte comú entre mestres i famílies.

L’edifici actual de l’escola té ara uns 20 anys. Va ser un edifici pensat
per desenvolupar-hi un projecte pedagògic determinat. Partint del
concepte que els espais també eduquen, va ser un projecte treballat
entre arquitectes i mestres on la natura, la llum, els espais diàfans i
oberts en van ser la clau.
L’espai d’infantil funciona com una escoleta dins l’escola. Es disposa
d’amplis espais per jugar, crear, investigar, manipular, aprendre.
Amb l’àgora, els minimons, les classes, l’espai exterior, etc., aquests
esdevenen el tercer educador, juntament amb els adults i els iguals.
L’organització de l’espai d’infantil es basa en la flexibilitat. Flexibilitat
d’horaris, d’aules, d’espais d’aprenentatges, dels educadors i també
dels grups.
La importància de l’edifici i el fet de disposar de molt d’espai fa que
aquest sigui un projecte viu en permanent transformació i que va
molt lligat a la reflexió pedagògica permanent de l’escola. A títol
d’exemple, recentment s’ha celebrat la jornada “Repensem els
patis de l’escola” amb la participació activa de famílies voluntàries,
mestres i alumnat.
L’avantatge de disposar d’un espai ampli i molt vinculat a la natura
presenta la dificultat d’estar situats en una zona amb poca “cultura
de barri”, fet que malgrat es fan molts esforços i algunes activitats
que són referencials —com ara el mercat SOLCidari, la participació
en la Festa Major, activitats organitzades per les famílies, xerrades
educatives…—, l’obertura i interacció amb la comunitat més propera
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és complicada. Els alumnes provenen de diferents barris i municipis
més o menys propers, però en tot cas no han triat l’escola per la
proximitat, sinó pel projecte.
L’atenció a la diversitat i el camí cap a la inclusió són valors claus de
l’escola, i comporten centrar l’atenció a reduir o eliminar barreres
per a l’aprenentatge i la participació a l’aula. L’acció pedagògica de
l’escola s’enfoca a partir de la realitat de l’infant, de com és i com
està segons el seu cicle evolutiu i el seu estat emocional, per tal
de garantir els drets de tot l’alumnat de manera que les “regles
del joc” siguin vàlides per a tothom i possibilitin una vida i un
desenvolupament òptims.
En aquest sentit, compta amb un plantejament d’organització
escolar flexible. De la mateixa manera que la societat i els seus
individus es transformen, l’escola està sempre en constant evolució
i, dins d’aquesta evolució, és un element bàsic la flexibilitat d’espais,
de classes, de grups, de mitjans i de recursos.

INNOVACIÓ
PEDAGÒGICA. MODEL
D’APRENENTATGE AMB
L ‘ALUMNE I AMB ELS
MESTRES
Es busca el que el mateix equip anomena “la innovació amb sentit”,
mai es va a l’extrem ni s’abraça cap model amb la seva totalitat, sinó
que es construeix un model propi. En aquest sentit, s’ha estat molt
radical en innovació i transformació pedagògica a infantil, i més
progressiu i per projectes en altres etapes.
Com a escola que aposta per la innovació i la tecnologia com a
elements identitaris del centre, també forma part de la Fundació
Tr@ms, de les Escoles Coop (FeCEC) i com a escola catalana està
integrada a l’AEC (Associació Escolar Catalana).
L’Escola Solc forma part de l’Escola Nova 21, un projecte que
té l’objectiu de millorar l’educació a través de la col·laboració,
l’intercanvi i l’aprenentatge mutu: entre alumnes, entre mestres,
entre escoles i entre societats.
Vinculat al valor diferencial que es dona a la gestió de la diversitat
existeix la Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). Aquesta comissió
coordina les accions i prioritats per a l’atenció a la diversitat de
l’alumnat, concreta l’organització, ajustament i seguiment dels
recursos de què disposa el centre i de les mesures adoptades,
fa el seguiment de l’evolució de l’alumnat amb necessitats
educatives especials i específiques i proposa, juntament amb els
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tutors i coordinadors d’etapa, els plans individualitzats, si s’escau.
Planteja formacions al Claustre i manté una estreta relació amb els
professionals externs.
Formen part d’aquesta comissió la subdirectora, la mestra de l’aula
de suport educatiu (mestra d’educació especial), la psicopedagoga
del centre, els coordinadors d’etapa i, de manera més específica i
puntual, els tutors d’aula. Compta amb el professional de l’equip
d’assessorament psicopedagògic (EAP) que intervé al centre,
així com altres professionals de manera continuada (ASPAASIM,
CREDAC, infermers del CSMIJ Les Corts…).

Aquesta voluntat d’incorporar el màxim nombre de competències
bàsiques als projectes ajuda els nois i noies a construir una identitat
sòlida que els serveixi per ser persones competents, tornant al
sentit inicial de la paraula competent, al significat que tenia en el
món grec clàssic, és a dir “una qualitat de la personalitat permanent
que és valuosa per a la comunitat on pertany”.
Altres projectes innovadors que es desenvolupen són els següents:
l’escola es fa una selfie (un projecte innovador per repensar
l’educació), Museu SOLC, projecte EduCAC, projecte Cambridge,
projecte Hort i entorn, projecte Energia, Religions in the world,
projecte SOLCtubers, cooperatives d’alumnes, projectes de
solidaritat, etc.

Els projectes interdisciplinaris transversals i d’etapa
Una de les idees-força del projecte educatiu de l’escola es
basa a entendre que el coneixement no queda mai dipositat
en compartiments estancs, sinó que circula, forma part d’un
procés dinàmic i fluid. Per això sovint es treballa per projectes
interdisciplinaris motivadors, que sensibilitzen i que, a més,
cobreixen aspectes importants per a la formació dels nens i nenes,
dels nois i noies de l’escola.
L’escola construeix els seus propis projectes, les seves pròpies
propostes didàctiques, innovant des de dins, amb propostes
plantejades pensant específicament en les característiques i
necessitats de l’alumnat del centre i no de manera genèrica. S’ha
procurat que els projectes transversals dels darrers anys (crisi,
alimentació, coeducació, oralitat, sostenibilitat, solidaritat, educació
emocional…) tinguessin com a objectiu principal el desplegament
del màxim de competències al llarg del seu desenvolupament.
Aquesta riquesa és possible perquè s’incorpora en els projectes
alguns components clau com ara el fet de plantejar situacionsproblema que cal resoldre o aclarir, incentivar la participació, posar
en pràctica una avaluació contínua i dinàmica que portin l’alumnat a
dissenyar i concretar accions de solució a les qüestions plantejades.
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INNOVACIÓ EDUCATIVA
I VALORS DE L’ESCOLA
COOPERATIVA

Vivim en un món caracteritzat per la transformació i el canvi accelerat
que fa necessari replantejar l’organització de l’educació i els sistemes
d’aprenentatge. L’escola ha de ser també un agent de canvi, i s’ha
d’adaptar per donar resposta a les necessitats educatives i socials
del context actual, però alhora ha d’optar per ajudar a construir el
món que vol. En aquest sentit, en els darrers anys a Catalunya han
crescut les iniciatives i el debat social sobre la renovació educativa i
la innovació pedagògica.
Innovar és sempre canviar: fer del ja existent una cosa nova, millorarla, modificar-la, adaptar-la, simplificar-la. Innovar suposa resoldre
nous problemes o situacions complexos. Traduït aquest concepte
al marc de la innovació pedagògica, el procés d’innovació hauria de
transformar dimensions estructurals de l’educació i maneres de fer
de l’escola.
Aquesta transformació es veu reflectida en diversos àmbits de l’escola
de manera molt transversal, com ara l’estructura organitzativa, la
relació amb el seu entorn i el model d’ensenyament i aprenentatge.
En aquest sentit, aquests han estat els 3 focus d’anàlisi per detectar
innovacions i aprenentatges en els 5 casos estudiats: organització,
gestió i governança, comunitat i espai, innovació pedagògica i model
d’aprenentatge.
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D’altra banda, la innovació no neix de manera espontània, cal
treballar-la, i cuidar-la i sobretot cal generar un seguit d’elements
que faciliten el desplegament i el desenvolupament d’aquesta
innovació.
Alguns dels factors clau del que podem anomenar un entorn
innovador venen caracteritzats per:

Aquests elements clau perquè creixi la innovació es donen amb
més facilitat en un entorn d’escola cooperativa com l’estudiat i
faciliten així la innovació en l’àmbit pedagògic. Les cooperatives
tenen l’essència de posar en pràctica els valors de la cooperació i
la col·laboració en el desplegament de la seva missió, organització
i pràctiques de gestió. En l’àmbit de l’escola, la gestió per valors
cooperatius contribueix i facilita la innovació educativa i pedagògica.
Els principals elements detectats en els diferents casos analitzats en
poden concretar en 6 grans àmbits:

• La creació d’espais i temps propicis a la col·laboració per idear
junts o en equips treballant en projectes addicionals a la seva tasca
diària que permeti investigar i buscar solucions.
• Tenir relació directa amb l’usuari, comprendre les seves necessitats,
veure les coses des de la seva perspectiva.
• Fomentar la interacció amb agents diferents, ser capaç de
compartir punts de vista, diversos. La pluralitat de pensament és
sana i necessària a l’interior de l’organització, ajuda a abraçar les
noves idees.
• Generar un clima de confiança entre els diferents participants,
que no han de témer a l’hora de provar solucions, sent capaços
d’extreure un aprenentatge dels errors que puguin cometre’s.
• Mantenir una comunicació oberta i transparent mantindrà sana la
cultura innovadora.
• Buscar la simplicitat i l’aplicabilitat.
• Reconèixer i donar valor a les persones i a les seves aportacions,
oblidant jerarquies i títols; tothom té capacitat per desenvolupar
nous conceptes…
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① Prestigi i reconeixement de la figura del docent.
L’estabilitat i continuïtat de les persones que conformen els equips
docents genera un fort sentit de pertinença al projecte. La vinculació
de les famílies al projecte facilita i fomenta que els mestres siguin
coneguts i reconeguts per les famílies i els alumnes. Si suma el fet
que, en general, es tracta de projectes petits, pensats per treballar
la individualitat de l’alumne i amb forts elements cohesionadors.

② Participació democràtica dels diferents actors
i autonomia del centre i dins del centre.

El control excessiu dificulta la innovació. La base perquè un equip
pugui innovar és apoderar les persones que el conformen. Donar
autonomia als equips perquè puguin pensar, crear i trobar solucions,
defineix en gran manera un entorn favorable a la innovació. El
grau d’autonomia i autogestió dels equips, d’acord amb els valors
cooperatius, són en aquestes escoles molt alts. Alhora el dret de
participació i d’informació dins del centre dels diferents actors
(famílies, mestres, alumnes i comunitat) ve regulat per la forma
jurídica de la cooperativa, ja sigui mixta de treballadors, però existeix
una voluntat d’incentivar i desenvolupar aquest rol desbordant el
marc establert.
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③ Construcció d’un projecte diferencial.

⑤ L’escola oberta a la comunitat i treballant en xarxa.

Les escoles cooperatives neixen i giren al voltant d’un projecte únic,
diferencial, que molts cops és també un projecte vital per al soci
que la conforma, si més no, per als primers socis. La necessitat de
diferenciació del projecte propi per part de l’escola cooperativa
representa, d’una part, una via d’innovació permanent i, de l’altra,
mostra una necessitat de conèixer i participar activament dels
diferents moviments i línies de renovació pedagògica, però de no
lligar-se a un d’ells de manera exclusiva. L’escola esdevé un projecte
educatiu viu que en la seva transformació reclama una constant
renovació i, per tant, una constant innovació.

La innovació demana equips formats per persones que col·laborin i
construeixin xarxes, en un marc on la col·laboració ajuda a descobrir
noves formes de pensar i crear millors resultats.

④ Creació d’un espai físic pensat i adaptat
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La col·laboració i la cooperació formen part de la dinàmica de
treball diària d’una cooperativa, on la relació amb altres actors
de la comunitat esdevé clau. L’escola esdevé un espai obert on
treballar projectes de i per a la comunitat, des de metodologies
d’aprenentatge i servei que promouen la participació de l’alumnat
com un agent més de la comunitat, i alhora també amb un rol
preferent de les famílies com a actor clau d’enllaç amb la comunitat.

per desenvolupar-hi un determinat projecte pedagògic.

⑥ Objectiu social transformador.

La construcció d’un projecte propi va molt lligat a la necessitat de
dotar-lo d’espais adequats per al seu desenvolupament, així el
disseny de l’espai esdevé també una eina per al canvi en tant que
l’entorn físic té un gran impacte en les persones: espais oberts,
flexibles on desenvolupar un treball per racons/ambients, que
trenquen la figura tradicional del mestre per permetre un rol
d’acompanyament a l’alumne. L’evolució de cada projecte, si és un
projecte de nova creació, el ritme de creixement de l’escola amb
l’oportunitat de construcció o compra de nous edificis, l’existència
de recursos per a l’adequació dels existents... marquen una gran
disparitat però alhora assenyalen la importància i caràcter prioritari
que es dona a aquest element des de les escoles cooperatives.

L’escola cooperativa es percep ella mateixa com una escola de
ciutadania democràtica amb voluntat de formar ciutadans crítics.
Una escola cooperativa és una oportunitat de tenir una experiència
d’autogovern i de participació democràtica des de la infantesa i
aquest fet va lligat a la voluntat dels diferents actors que conformen
el projecte de construir un determinat model de societat.
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