
 

  
 

CONSELL VALENCIÀ DEL COOPERATIVISME 
 

 

DECLARACIÓ DE SUPORT AL COOPERATIVISME D’ENSENYAMENT 
 

El Consell Valencià del Cooperativisme constata que: 

 

Les cooperatives d’ensenyament constituïxen un model educatiu singular que aporten un gran 

benefici a la societat valenciana. 

 

Les cooperatives valencianes d’ensenyament són exemple d’implicació, voluntàriament 

organitzada, de pares i treballadors de l’ensenyament amb el territori, amb la llengua, amb la 

cultura pròpia, amb la família i amb els alumnes. 

 

Les cooperatives d’ensenyament, des d’eixa implicació amb les persones i la comunitat, han 

sigut pioneres d’importants transformacions socials en l’activitat educativa, que han difós, a 

través d’una àmplia xarxa de cooperació, entre les escoles cooperatives. 

 

Les cooperatives d’ensenyament aporten equips d’educadors i treballadors de caràcter estable, 

experimentat, polivalent i compromés amb les persones, que han fet de la innovació educativa la 

seua senya d’identitat des de la gestió democràtica i participativa de tots els integrants en la 

comunitat educativa (socis, treballadors, famílies i alumnes) en la presa de decisions sobre les 

polítiques d’actuació de l’escola, i es trasllada a les aules els principis de democràcia i inclusió 

social. 

 

Les cooperatives d’ensenyament contribuïxen al treball, al talent i al coneixement des del model 

de l’empresa cooperativa, i ajuden els alumnes a pensar, a ser emprenedors i lliures i a 

reconéixer els errors i valorar amb prudència els èxits. 

 

Fidels al seu ideari cooperatiu, les cooperatives d’ensenyament potencien els projectes educatius 

responsables amb l’entorn, fomenten el desenvolupament de la comunitat en què actuen i 

assumixen com a propis els valors de la sostenibilitat i la responsabilitat social compartida. 

 

Per totes les anteriors consideracions, el Ple del Consell Valencià del 
Cooperativisme acorda mostrar públicament el suport a les cooperatives 
valencianes d’ensenyament i a l’expansió i al desenvolupament del singular model 
educatiu que practiquen, basat en la més extensa i intensa implicació amb l’alumne 
i amb el seu desenvolupament en la comunitat, des de models educatius de 
caràcter privat, però impulsats pels valors de la solidaritat social i la identificació 
amb el caràcter públic i laic de la tasca educativa. 
 

(València, 20 de juny del 2016) 


