
Assolir les grans finalitats de l’educa-
ció és la fita principal de les coopera-
tives d’ensenyament de les Illes Bale-
ars. Els centres assumeixen el com-
promís de treballar perquè el nostre
alumnat les assoleixi.

Les cooperatives tenen una preocu-
pació especial per construir i desen-
volupar un projecte educatiu d’acord
amb els valors cooperatius i els prin-
cipis democràtics de justícia, igualtat,
solidaritat, convivència en pau, tole-
rància, llibertat i respecte a les dife-

rències. Això suposa el compromís
ferm de propiciar la participació acti-
va de tota la comunitat escolar (pro-
fessorat, personal no docent, mares i
pares, alumnat) per dissenyar i desen-
volupar un projecte propi d’educació
en valors que transcendeixi les parets
de l’escola tenint en el punt de mira la
formació integral dels infants i dels
joves. Una formació basada en la res-
ponsabilitat compartida per fer dels
alumnes persones compromeses en la
transformació social, crítiques, amb
inquietuds i educades en la democrà-

cia i per a la democràcia. L’eina bàsica
per aconseguir-ho és el diàleg i la
defensa escrupolosa dels drets
humans que afecten tant cada indivi-
du particular com el benestar de tota
la col·lectivitat. Així, a partir del nos-
tre treball, s’impulsa la necessitat del
canvi i es reconeix la tasca dels educa-
dors com a agents de transformacions
socials. Amb aquesta manera de fer,
l’ensenyança esdevé una activitat
política. El professorat aprèn a deci-
dir amb altres, aprèn de la pròpia
pràctica i de la dels altres, a la recerca
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TRETS D’IDENTITAT DE LES
COOPERATIVES D’ENSENYAMENT 
DE LES ILLES BALEARS

El 25 de gener de 2008 es va fer a Sant Honorat el
I Congrés de les Cooperatives d’Ensenyament. 
La peculiaritat del nostre model empresarial,
basat en els principis cooperatius, ha estat l’origen
per definir, entre tots, unes característiques comu-
nes de les escoles cooperatives que representen
una alternativa diferenciada de l’oferta educativa
de les Illes.

Els nostres centres es defineixen com escoles plu-
rals que defensen la llibertat de pensament i de
consciència. El nostre repte és formar ciutadans i

ciutadanes en el respecte dels drets humans i dels
valors democràtics, compromesos envers l’entorn,
oberts al món, arrelats a la nostra cultura i prepa-
rats intel·lectualment per integrar-se en la societat.
Aquest document, en què queden reflectits els
nostres trets d’identitat, és fruit del debat a les
assemblees dels centres, la presentació d’esmenes,
el consens i l’aprovació. La nostra gratitud a tots
els socis i sòcies que han participat activament en
aquest projecte i un especial agraïment a na
Dolors Forteza Forteza i en Miquel F. Oliver Tro-
bat, professor de la UIB, per la seva col·laboració.



de les millors estratègies d’ensenya-
ment (metodologia, gestió de l’aula,
avaluació, etc.) per afavorir l’aprenen-
tatge i el desenvolupament de l’alum-
nat.

Les escoles cooperatives defensen l’es-
cola com a servei a la comunitat que
fomenta la construcció de la identitat
personal i social, i potencia vivències
enriquidores que ajuden a analitzar la
realitat des del propi entorn fins al
més global i a actuar sobre aquesta
per millorar-la. Una escola que pro-
mou la creativitat i el desenvolupa-
ment d’hàbits saludables i es preocu-
pa per l’educació emocional d’igual
manera que per l’ensenyament de
coneixements. Una escola que impul-
sa el principi d’igualtat entre homes i
dones i la coresponsabilitat en les
relacions des d’un enfocament trans-
versal. Amb tot, el principi coopera-
tiu d’autonomia institucional suposa
el respecte a la idiosincràsia de cada
centre per afavorir l’ajustament a les
necessitats i característiques pròpies:
tipus d’alumnat, recursos i entorn
social i cultural immediat. 

En síntesi, les cooperatives d’ense-
nyança treballen el compromís de
construir conjuntament i en sintonia
amb les nostres comunitats educati-
ves i les institucions públiques i priva-
des un model educatiu immers, con-
ceptualment i metodològicament, en
els valors cooperatius. 

1. Aconfessionalitat

Els nostres centres es defineixen com
a escoles plurals amb la intenció de
fomentar el respecte envers totes les
ideologies i creences.

Les escoles cooperatives defensen la
llibertat de pensament i de conscièn-
cia i la formació de l’alumnat en la
pluralitat i la diversitat que eduqui en
la convivència.

2. Llengua catalana

La llengua catalana, pròpia de les Illes
Balears, és la llengua vehicular d’en-
senyament i d’aprenentatge als nos-
tres centres. Les escoles cooperatives
assumeixen que la llengua catalana
s’ha d’emprar habitualment a tots els
contextos del centre, és a dir, com a
eina bàsica de relació entre tots els
membres de la comunitat educativa,
en la gestió i en les comunicacions
externes.

Un altre objectiu és potenciar i crear
situacions en què s’usi més enllà del
recinte escolar (barri, famílies, oci…)
amb la intenció de posar-la al mateix
nivell que la resta de llengües d’àm-
bits europeus.

3. Aprenentatge d’altres llengües

Les cooperatives d’ensenyament
aposten per una orientació oberta al
món. Els nostres centres preparen un

alumnat que estima la seva terra però
que, a més, sap estimar i respectar
altres indrets i cultures. Per això les
cooperatives treballen per millorar el
domini d’altres llengües.

4. Creació artística

L’activitat artística ha de possibilitar
experiències d’aprenentatge que aju-
din els nins i les nines a madurar les
seves pròpies maneres d’expressió i a
desenvolupar el seu sentit creador, i
que els motivin vers la flexibilitat, l’o-
riginalitat, la independència, la críti-
ca i l’autocrítica. El treball en grup i la
cooperació facilitarà la convivència
entre les individualitats i ajudarà a
acceptar les seves diferències.

5. Arrelament a la nostra cultura 

Les cooperatives d’ensenyament
tenen una vocació d’arrelament a la
cultura i els trets d’identitat propis de
les Illes Balears; per això, fomenten el
coneixement de les tradicions i dels
costums propis, i motiven l’aprenen-
tatge per avançar cap a la plena inte-
gració social i cultural.

6. Família 

Les cooperatives d’ensenyament com-
parteixen amb les famílies l’educació
integral de l’alumnat i es comprome-
ten a fer-les participar en el projecte
educatiu de centre.
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7. Medi ambient 

Les escoles cooperatives assumeixen
el compromís d’educar per a la soste-
nibilitat mediambiental i fomenten
actituds positives i compromeses vers
l’entorn incorporant pràctiques de
racionalització dels recursos naturals:
reducció, reutilització, reciclatge i
consum responsable. 

8. Inclusió de tots i totes

Les cooperatives assoleixen el plante-
jament de l’educació inclusiva, és a
dir, treballen per respondre a la diver-
sitat d’alumnat sense exclusions de
gènere, ètnia, cultura, procedència,
capacitats socials, econòmiques, a fi
de respectar la identitat de cadascun i
d’ampliar el nostre coneixement de la
societat. 

9. Compromís amb l’èxit escolar i
social

Com a centres integradors, possibili-
ten la promoció social de tot l’alum-
nat. Orienten cada alumne en la con-
secució dels seus objectius segons les
seves capacitats i els seus interessos.

10. L’escola i el prestigi professional

Les cooperatives d’ensenyament es
comprometen amb la revitalització
del protagonisme educatiu dels cen-
tres escolars com a eix vertebrador de

la comunitat i, a més, donen suport a
totes les accions de professionalitza-
ció de la funció docent.

11. Formació permanent

Per als centres, la formació contínua
dels seus treballadors és essencial per
millorar l’escola.

Es tracta de potenciar el desenvolu-
pament professional i possibilitar que
es posin en pràctica els nous coneixe-
ments i habilitats, amb el planteja-
ment de l’escola com a organització
que aprèn impulsant la recerca i la
innovació educativa. 

12. Gestió educativa eficaç i trans-
parent

La gestió educativa dels centres coo-
perativistes es basa en l’eficàcia, la
transparència, la coresponsabilitat,
l’autonomia, l’equitat, la proximitat,
la immediatesa i el prestigi professio-
nal, per oferir a la ciutadania un ser-
vei educatiu de qualitat i en procés de
millora permanent.

13. Avaluació del centre educatiu

Les escoles cooperatives assumeixen
que l’autonomia dels centres només
és possible si s’avalua la qualitat de la
intervenció educativa; és l’eina més
potent per contrastar si s’aconseguei-
xen els objectius fixats i el progrés de

l’educació en el centre. S’entén que
l’avaluació afecta tota la institució,
tant l’acció educativa com la gestió
que es duu a terme.

14. Coordinació i comunicació

Perquè tothom s’impliqui en un pro-
jecte pedagògic comú, és imprescin-
dible la coordinació sobre la base de
les relacions cooperatives que facili-
ten un clima de treball positiu en el
qual es valora l’èxit dels professionals
i se’n reconeix la competència. 

S’estableixen mecanismes de comuni-
cació, tant interns com externs. 

15. Integrar les TIC a les aules i al
centre

Les escoles cooperatives assumeixen
el repte d’integrar les aportacions de
les TIC en els processos d’ensenya-
ment i d’aprenentatge, i d’ajudar l’a-
lumnat a valorar i a estructurar la
informació i els coneixements que
s’obtenen d’Internet i d’altres mitjans
de comunicació.

Assumeixen la necessitat d’establir un
pla d’alfabetització digital i aposten
per la implantació progressiva del
programari lliure mitjançant la dota-
ció de recursos d’infraestructures i
dels plans de formació necessaris.


