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GREGORI MAYANS Coop.V.
Av dels Esports Nº 2
46700 Gandia

Nit de les
Cooperatives
valencianes
d’Ensenyament
València, 2 de juliol de 2010, Gregori Mayans (Gandia)

Programa

Rendiment escolar:

la resposta de les cooperatives d’ensenyament
Un bon rendiment escolar, fruit de l'esforç, l'estudi i l'experiència, suposa
una bona preparació per a la vida, el desenvolupament necessari de les
habilitats del pensament, la fonamentació d'una cultura personal i la
capacitat de tindre idees pròpies i un esperit crític en relació amb els diferents
àmbits de la realitat que ens envolta.
L'escola és, junt amb la família, un pilar fonamental a l'hora d'orientar, facilitar
i motivar aquest rendiment. L'organització dels centres, l'aprenentatge
cooperatiu, la preparació i el reciclatge continus del professorat, una atenció
adequada de les necessitats educatives específiques de l'alumnat… són
factors que poden aconseguir un millor rendiment.
Els resultats obtinguts en els últims anys per l'informe PISA, que compara
els resultats educatius dels països desenvolupats, posa de manifest que el
rendiment dels alumnes espanyols de secundària està per sota de la mitjana
dels països desenvolupats en matemàtiques, lectura i ciències.
Les cooperatives d'ensenyament ens proposem reflexionar sobre el nostre
paper a l'hora d'afrontar la millora dels resultats escolars, posar en comú
noves experiències i enfocaments didàctics i compartir bones pràctiques
que servisquen per a orientar tots aquells elements necessaris en el procés
d'ensenyament i aprenentatge per a, d'aquesta manera, avançar en
l'educació de qualitat per la qual apostem.
Us esperem.

Quants més siguem,
més aprendrem!!

18.00 h a 18.15 h

BENVINGUDA

18.15 h a 19.00 h

BERENAR: Orxata i ensaïmades

19.00 h

19.00 h a 19.30 h
19.30 h a 20.00 h
20.00 h a 20.30 h

PRESENTACIÓ D’EXPERIÈNCIES EDUCATIVES
Amb aquest intercanvi compartirem iniciatives i projectes al voltant del lema “Educació,
Formació, Innovació i Compromís. Claus Cooperatives”, tema central del XIV Congrés
d’U.E.Co.E que tindrà lloc a Múrcia els dies 20,21 i 22 d’octubre de 2010.
En concret, es presentaran les següents experiències:
_ Experiències (I)
_ Experiències (II)
_ Experiències (III)

20.30 h. a 21.00 h.

Assemblea d’UCEV i Renovació de càrrecs.

20.30 h. a 22.00 h.

Jocs, balls, animació, traca....

22.00 h. a 24.00 h.

Sopar.

24.00 h. a 01.45 h.

Fi de festa amb el grup KGB.

02.00 h.

Eixida dels autobusos.
L’autobús des de Castelló eixirà a les 16.45 h. i el de València a les 17.30 h.

