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Formem persones per
afrontar els reptes de futur

UI SOM?

L’Acadèmia Xúquer és el Centre més antic de la ciutat. Començà la seua
tasca només acabar la Guerra Civil. En els seus inicis fou un Centre
d’Ensenyament Mitjà on s’impartien classes de Batxillerat i estava lligat a
l’Institut José de Ribera de Xàtiva, encara que en els seus últims anys tin-
gué la capacitat d’examinar els seus propis alumnes.

En el curs 1948-1949 l’Acadèmia
Xúquer inicia l’ensenyament per a
xiquetes, i assistien alumnes de fora
de la nostra ciutat.

El 1983 el Col·legi passà a ser una
Cooperativa d’Ensenyament i des d’a-
leshores les reformes en la seua
estructura i les seues ampliacions
han sigut contínues, amb la finalitat
d’adaptar-lo a les exigències educati-
ves actuals.

En l’actualitat som un Centre
Concertat per la Conselleria
d’Educació que impartim els nivells
d’Educació Infantil, Educació Primària
i els dos cicles d’Educació Secundària
Obligatòria (ESO). D’aquesta manera,
els/les alumnes poder estar en el
Centre des dels 3 anys fins els 16.

MILLORANT DIA A DIA:

Segons l’ordre de 22 de març de 2005 de la Conselleria, l’objectiu del
sistema educatiu és satisfer permanentment les demandes socials i les

necessitats educatives de
la població. Per això, amb
l’objectiu d’una millora
contínua, els membres
del Centre han decidit
involucrar-se i portar
endavant la Implantació
del Sistema de la Gestió
de la Qualitat.

Així, treballem en la
implantació estratègica, la
consecució dels objectius
i l’avaluació de les activi-
tats, tot per millorar el
nostre funcionament i els
nostres serveis.

Ens recolza en aquesta tasca l’assessorament i el suport de Conselleria,
el CEFIRE d’Alzira i la Direcció General d’Avaluació, Innovació i Qualitat
Educativa i de la FP.
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MISSIÓ:

Colegio Academia Jucar, com a
centre cooperatiu d’ensenyament, té
la MISSIÓ de formar persones ofe-
rint a les seues famílies una educa-
ció i orientació acadèmica, social i
en valors, en els nivells d’Infantil,
Primària i Secundària, que puga
satisfer les exigències de la societat
i els permeta la seua plena integra-
ció respectant l’entorn, la cultura i
les tradicions per poder afrontar els
reptes futurs.

VALORS:

Integritat
El treball ben fet des de la motiva-
ció, amb professionalitat i honeste-
dat per part de tota la Comunitat
Educativa.

Treball en equip
Respectar les opinions dels altres
compartint idees, coneixements,
unint esforços i treballant en comú
per tal de millorar el funcionament
del Centre a tots els nivells. 

Innovació-Progrés-Qualitat
Buscar la millora i el progrés,
ampliant les tècniques i els proces-
sos innovadors que ens puguen
permetre mantenir un adequat
nivell de qualitat educativa.

Integració
Utilitzar tots els mitjans possibles
perquè cap membre de la
Comunitat Educativa puga sentir-se
exclòs en l’ambient acadèmic i
social.

Solidaritat
Participar i incentivar la cooperació
de la Comunitat Educativa en les
campanyes d’ajuda humanitària en
les quals, habitualment s’hi col·labora.

_ Nom de la cooperativa:
COLEGIO ACADEMIA JUCAR

_ Estatus legal del centre:
Centre Privat Concertat amb la
Conselleria d’Educació per a
Ensenyament Reglat no
Universitari.

_ Any de creació:
Col·legi: 1939
Cooperativa: 1981

_ Nombre de socis cooperativistes:
8

_ Nombre d'alumnes:
Ed. Infantil: 75
Ed. Primària: 149
Ed. Secundària: 105
Total: 329

_ Oferta formativa:
Impartim una línia en educació
infantil, una en ensenyança pri-
mària i una en ensenyança
secundària obligatòria.

_ Aspectes singulars del projecte:
Tenim com a objectiu una millora
contínua en el nostre funciona-
ment i serveis.

_ Adreça:
C/ Blasco, 17
46600 Alzira, Valencia
Tel: 96 241 21 85
Fax: 96 241 21 85
Email: colegiojucar@yahoo.es




