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Qualitat per a 
l'aprenentatge actiu

l col·legi San José de la
Montaña és un centre que es va
fundar  com a cooperativa l’any
1986, a partir de la desaparició
d’un centre que formava part de
l’Arquebisbat de València situat al
casc antic d’Oliva. El nou edifici
es troba en una zona residencial
entre la població i la platja. Es
tracta d'una construcció amb
una estructura moderna i origi-
nal, amb forma circular en el cos
principal i molt obert: amb un
gran pati que l’envolta i amb dos
accesos a un carrer al sud i una
avinguda al nord. És un espai privilegiat ja que a l'estructura de l'edifici i
la localització s'afegeix el clima de la zona.

El col·legi naix com a centre d’EGB, i el 23 de març de 1988 el DOGV
publicà l’ordre autoritzant el BUP i COU, sent durant molts anys un cen-

tre concertat a les primeres
etapes i privat a la resta de
nivells. Ha estat sempre un
centre d’una sola línia, amb
una classe per curs.
Actualment, el centre té con-
certat tots els nivells:
Educació Infantil, Educació
Primària, Educació
Secundària Obligatòria i
Batxillerat.

El nostre alumnat és bàsica-
ment d’Oliva, encara que
també hem tingut sempre
alumnes dels pobles veïns.
Una situació que s'acompleix
en els nivells primaris però
que es va decantar cap al
predomini dels alumnes de la
Marina baixa durant el el perí-
ode que es va impartir BUP i
COU.

Des del punt de vista de l’en-
senyament, el centre s’identifi-
ca amb la realitat social del
seu voltant mitjançant el
coneixement de la vida , la
natura i la història de la
comarca, la comunitat i l’Estat
Espanyol. 

Un dels reptes a que s’enfron-
ta és  valorar la humanitat

E



realment com és: un conglomerat
de diferències, de cultures, d’expe-
riències i de coneixements. Hem
adaptat la línea metodològica a les
noves necessitats socials. També
creiem que la finalitat educativa i
docent s’inspira en una proposta
coherent de valors i exposa una
vivència d’actituts: que els alumnes
no sols aprenguen a pensar i a fer,
també a ser i a compartir. Es trans-
met la importància de l’activitat físi-
ca, artística i esportiva com aspec-
tes inalienables de la formació
intel·lectual. Es pretén estimular una
pedagogia activa, on l’alumne se
senta protagonista del seu apre-
nentatge, afavorint la iniciativa i la
creativitat pròpia. La finalitat és la
consecució d’una formació integral
de l’alumne que permeta el seu
creixement com a persona en una
societat complexa al mateix temps
que impulse les seues capacitats
individuals.

Per supost, defensem el valor de la
cooperació inculcant-los l’esperit
cooperatiu: la participació, la res-
ponsabilitat, la democràcia, la igual-
tat, el respecte a les persones, la no
discriminació i el servei a la societat.

El col·legi participa en diversos pro-
jectes de formació: Educació
ambiental, Educació especial,
Educació física o Música; així com
en el de formació de Directors i de
Qualitat Educativa.

Pel que fa a la qualitat, el centre
està inclòs dins el Nivell de la xarxa
de Centres de Qualitat de la
Conselleria d’Educació. Pertànyer a
aquesta xarxa ens obliga a definir
una sistemàtica per a l’establiment,
el desenvolupament i la valoració
de projectes de millora, donada la
necessitat que portem observant
des de temps enrere en aquest
camp educatiu. Aquesta experiència
ha creat un estímul al professorat i
als socis per a poder continuar
fomentant la cultura de l’excel·lèn-
cia al nostre centre.

La nostra escola vol seguir lluitant.
Volem oferir a tots la possibilitat d’a-
prendre o de desenvolupar tècni-
ques i estratègies de pensament i
acció que els permeten adaptar-se i
integrar-se en un entorn vital global,
canviant i avançat tecnològicament.

_ Nombre de la Cooperativa:
COLEGIO SAN JOSÉ DE LA
MONTAÑA

_ Estatus legal del centre: 
Centre privat
Concertat d’Educació Infantil 2n
Cicle, Primària, ESO i Batxillerat.

_ Any de creació: 
1986

_ Nombre de socis cooperativistes:  
21

_ Nombre d'alumnes:
391

_ Oferta formativa: 
S’imparteix des de 2n Cicle
d’Infantil fins a Batxillerat.

_ Aspectes singulars del projecte: 
Els protagonistes principals són
els nostres alumnes, la seua edu-
cació integral atenent a aspectes
d’aprenentatge, afectius i el seu
desenvolupament personal.

_ Adreça:
Passeig Francisco Brines, 52
46780 Oliva, València
Tel: 96 285 27 04
Fax: 96 285 29 10
E-mail:
colegio@sanjosemont.com
Web: www.sanjosemont.com




