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Cooperació per a la 
llengua i el medi-ambient

a Cooperativa
d’Ensenyament La Nostra
Escola Comarcal, es va fundar
a l’any 1973, per un grup de
pares i mares de l’Horta Sud
amb l’objectiu d’oferir als seus
fills/es una educació: demo-
cràtica, cooperativa, activa, en
valencià, respectuosa amb el
medi ambient, arrelada al
medi...

Actualment és una cooperativa de pares i mares i  treballadors/es, que
es troba ubicada al terme de Picassent (València). Està constituïda com a
Centre d’Ensenyament Concertat en Valencià, oferint l’Educació des dels
2 fins als 16 anys. 

La Missió de l’Escola
Comarcal és compartir amb
el nostre alumnat i les seues
famílies un projecte educa-
tiu que assegure una forma-
ció intel·lectual i humana
altament competent per a la
seua continuïtat formativa i
social.

A l’Escola  afavorim l’esperit
crític i creatiu, la presa de
decisions col·lectives, els
hàbits de treball... sempre
dins d’un marc de convivèn-
cia respectuós amb els princi-
pis de no violència i ecologia.

El nostre centre té una història de més de 35 anys, caracteritzada pels
següents valors:

· L’ús del valencià com a
llengua vehicular i
d’Ensenyament.

· Organització Cooperativa,
democràtica i participativa.

· Innovadora a nivell
Pedagògic i Tecnològic.

· Potenciadora de
l’Ensenyament Plurilingüe. 

· Respectuosa amb el medi
ambient en un entorn
segur, saludable i acollidor.

Al nostre centre treballa-
dors/es i famílies cooperem
per oferir un Projecte
Educatiu de Qualitat mitjan-
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çant l’adequació als canvis socials,
educatius i tecnològics.

Som una Escola arrelada al nostre
entorn i en resposta al seu compro-
mís social estem en procés d’im-
plantació d’un sistema de gestió
medi ambiental i del Model EFQM
(Model Europeu d’Excel·lència
Educativa).

Actualment, i des de les diferents
etapes educatives, desenvolupem
distints projectes de treball com: 

· Programa Plurilingüe en Educació
Infantil i Primària.

· Programes Europeus (intercanvis)
Educació Secundària.

· Portfolio Europeu de les Llengües.
· Aplicació de les noves tecnologies

a les diferents etapes.
· Hort i granja escolar.
· Projectes Solidaris.
· Jornada Matemàtica.
· Escola de pares i mares.
· Racons de Joc simbòlic a

Educació Infantil (1r i 2n cicle)
· Projectes de col·laboració de les

famílies dins les aules.
· Projecte de Salut: “Previndre per a

Viure”, en totes les etapes.
· Coral de menuts i majors, Grup

d’Expressió.
· Activitats Extraescolars i

Acampades.
· Revista Escolar, EL FULL.
· Edició de llibres: RecurSOStenibles,

La Ruta del Color i La Ruta dels
Sentits.

· El Circ d’Educació Infantil.
· Teatre en Anglès a l’Educació

Infantil i Primària.
· Setmana Cultural i Festa de la

Primavera.

La Nostra Escola Comarcal, compro-
mesa amb la millora contínua, és
un referent educatiu i social en
temes com: l’Educació en valors, l’a-
tenció a la diversitat i el tractament
individualitzat d’alumnes i famílies,
adaptant-se a les noves situacions,
incorporant les innovacions peda-
gògiques i empresarials que consi-
dera oportunes.

Actualment ens trobem il·lusionats
amb el Projecte de Creixement, que
ens ofereix nous reptes i ens serveix
d’estímul per reflexionar i actualitzar
el nostre Projecte  Educatiu assen-
tant les bases per al futur.

_ Nom de la Cooperativa:
LA NOSTRA ESCOLA COMARCAL

_ Estatus legal del centre:
Centre Privat concertat

_ Any de creació:
1973

_ Nombre de socis cooperativistes:
349
Usuaris: 326
De treball: 23

_ Nombre d'alumnes:
Ed. Infantil 1r Cicle: 35
Ed. Infantil 2n Cicle: 125
Ed. Primària: 152
Ed. Secundària Obligatòria: 95
Total alumnat: 407

_ Oferta formativa:
La Cooperativa està en un pro-
jecte de creixement i d’ampliació
dels serveis i cada curs escolar
desdoblem un nivell. 
Actualment ofertem:
Dos Aules d’Educació Infantil, 2
anys.
Dos Aules d’Educació Infantil, 3
anys, 4 i 5 anys.
Sis Aules d’Educació Primària.
Quatre Aules d’Educació
Secundària.

_ Aspectes singulars del projecte: 
Apostem per un Ensenyament
Plurilingue, per l’Educació en
Valors, pel respecte al Medi
Ambient i  tenim un fort compro-
mís de millora contínua dels pro-
cessos.

_ Adreça:
Partida les Canyades, s/n
46220 Picassent, València
Tel: 96 123 19 33
Fax: 96 124 20 93
E-mail: escola@lacomarcal.com 

ilopez@lacomarcal.com 
Web: www.lacomarcal.com 




