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+ educació + cooperació = + futur
Programa

18.30 h.

20.00 a 20.30 h.

Benvinguda.

Presentació d’experiències educatives.
Les experiències versaran sobre iniciatives i projectes al voltant del 
plurilingüisme, l’emprendedurisme en l’escola i l’atenció a la 
diversitat, temes centrals del 15é Congrés d’U.E.Co.E que tindrà lloc 
a Sanxenxo els dies 17,18 i 19 d’octubre de 2012.

Berenar: llet gelada. 

Conferència a càrrec de Vicent Partal. 
«Cooperativisme entre més subversions.» 

Ball amb globus.

Sopar.

Actuació musical del grup “Impresentables”.

Eixida dels autobusos.

19.00 h a 20.00 h.

20.30 h. a 21.15 h.

21.30 h. a 22.00 h.

02.00 h.

22.00 h. a 23.30 h.

23.30 h.

La designació del 2012 com a l’Any Internacional de les 
Cooperatives ha estat un motiu de satisfacció i d’encoratjament 
per als diferents sectors cooperatius. En el cas de les 
cooperatives d’ensenyament, el reconeixement de Nacions 
Unides suposa un motiu per continuar treballant de valent 
perquè la societat reconega les nostres escoles com a espais 
de vida i d’aprenentatge que val la pena potenciar i cuidar.

Ara mateix són molts i molt diversos els temes que es barregen 
a l’actualitat educativa, per això pensem que és un bon moment 
per focalitzar la nostra atenció i consolidar experiències 
pedagògiques al voltant d’aspectes que estan al nostre Quadern 
de Bitàcora i que volem impulsar d’ara en avant com el 
plurilingüisme, l’ensenyament de l’emprendedurisme i 
l’atenció a la diversitat.

L’edició d’enguany de La Nit de les Cooperatives Valencianes 
d’Ensenyament volem que siga un espai de reflexió i debat per 
aprendre, però també per reivindicar-nos com a escola des 
d’un compromís ferm i responsable amb les necessitats del 
nostre alumnat i amb els reptes de la nostra societat.  

No ens faltes!!


