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La Unió de Cooperatives d'Ensenyament Valencianes (UCEV) és l'entitat que 

representa i defén els interessos de les cooperatives d'ensenyament valencia-

nes. Legalment constituïda en 1998, va començar el seu camí molt abans com 

a Secció d'Ensenyament de la Federació Valenciana d'Empreses Cooperatives 

de Treball Associat (FEVECTA). 

 

Com és ben sabut, la UCEV naix amb una clara vocació de representar el coo-

perativisme d'ensenyament al si dels fòrums educatius i socials, així com d'es-

tablir relacions amb les organitzacions empresarials i sindicals del sector. Així 

mateix, compta entre els seus objectius primordials amb el de dinamitzar i 

estructurar el moviment cooperatiu dedicat a l'educació. Aquests fins han gui-

at totes les actuacions que es recullen en aquest Informe. 

 

Més enllà de la necessària tasca d'estructuració i consolidació del sector en 

l'àmbit institucional, la UCEV també treballa per desenvolupar una estratègia 

que li permeta participar activament en totes aquelles iniciatives que malden 

per una renovació pedagògica al si de l'ensenyament, d'acord als principis so-

cials i econòmics del cooperativisme i als valors d'una educació oberta, demo-

cràtica i plural. Accions diverses dins d’aquesta línia estratègica són paleses 

en aquest Informe. 

 

Així doncs, al llarg del curs 2018-2019 s’han dut a terme múltiples actuacions 

que es concreten en els següents resultats: 

 

 
1- RELACIONS INTERNES 
 
1.1. TAULA PER LA FP 

 
 
 Desenvolupament planificació estratègica pròpia. 

 Establiment de relacions pròpies amb la nova Administració Edu-
cativa. 

 Obtenir presència i reconeixement social, Consell Valencià de la 
FP (sector cooperatiu). 

 Desenvolupament d’acords d’intercooperació amb el sector coo-
peratiu valencià (CONCOVAL), i l’empresarial per extensió. 

 Apropament de les cooperatives entre si, desenvolupant 
d’aspectes empresarials, organitzatius i educatius. 

 Compromís de difusió de la FP entre les cooperatives 
d’ensenyament valencianes com estratègia d’expansió i creixement. 
Posada en valor de la VI declaració Educativa. 

 Posada en valor de les relacions establertes amb les cooperatives 
de l’estat (a partir de les jornades de Pamplona). 
 

 



 

 Les diferents comissions de treball de la UCEV inicien el nou curs 
02/10/2018 
La Taula de la FP i la Comissió d’Orientadores ja han iniciat els seus treballs 
de coordinació i en breu ho farà ‘El Rebost d’Infantil’ 
 
 
 

1.2 EL REBOST D’INFANTIL 
 

 Desenvolupament del programa de visites inter-cooperatives. 

 Participació activa a les diferents jornades tècniques impulsades des de 
les pròpies cooperatives (Comenius/Ninos). 

 Atenció al desenvolupament del projecte del Govern valencià per la 
reestructuració de “la infantil”. Establiment d’estratègies en defensa de les 
infantils en general i de les cooperatives en particular. 

 Enfortiment de les relacions entre les cooperatives. 

 Impuls a la reconversió d’entitats, 
 
 

 La UCEV convoca una Assemblea General per a les cooperatives del Re-
bost d'Infantil 
30/10/2018 
Dimecres 7 de novembre, a les 17.30, a seu de la UCEV a València 
 

 El Rebost d’Infantil se reuneix en assemblea 
05/02/2019 

S’obri un període perquè les escoles infantils plantegen les seues aportacions 
al document de reivindicacions del cooperativisme educatiu per a les elec-
cions autonòmiques 

 
 

1.3 COMISSIÓ ORIENTADORES 
 

Reprendrem la marxa del curs buscant la major i millor implicació del màxim 
nombre de cooperatives 

http://www.ucev.coop/noticias/949-Les_diferents_comissions_de_treball_de_la_UCEV_inicien_el_nou_curs_
http://www.ucev.coop/noticias/957-La_UCEV_convoca_una_Assemblea_General_per_a_les_cooperatives_del_Rebost_d'Infantil_
http://www.ucev.coop/noticias/957-La_UCEV_convoca_una_Assemblea_General_per_a_les_cooperatives_del_Rebost_d'Infantil_
http://www.ucev.coop/noticias/996-El_Rebost_dInfantil_se_reuneix_en_assemblea
http://www.ucev.coop/noticias/957-La_UCEV_convoca_una_Assemblea_General_per_a_les_cooperatives_del_Rebost_d'Infantil_
http://www.ucev.coop/noticias/996-El_Rebost_dInfantil_se_reuneix_en_assemblea


 

 Enfortiment del treball d’anys anteriors vinculat a la gestió de les emo-
cions als nostres centres, amb el nostre alumnat, les nostres famílies i el per-
sonal docent. 
 

 

 
 

 La Comissió d’Orientadores de la UCEV planifica les activitats del curs 
vinent 
12/06/2019 
És un grup de treball estable integrat pels orientadors d’unes 18 cooperatives 
d’ensenyament 
 
Actuacions reatlizades 
 

• Sessions amb Mónica Ramón (2): com fer una bona aproximació al di-
agnòstic i quines pautes conformarien un bon pla d'intervenció amb vista a 
treballar millor i a tindre unes bones orientacions com a plantilla per als in-
formes psicopedagògics. 
 
• Sessions amb l'equip de Pepa Linares (2): treballem el diagnòstic i la 
intervenció a partir de casos que plantegem des de la Comissió. Un d'ells so-
bre "la gestió de la simptomatologia expressada a través del cos". Com realit-
zar una bona entrevista inicial amb vista a emmarcar un cas abans d'intervin-
dre o derivar. 
 
• Treball de casos aportats per les membres de la Comissió i compartir 
materials amb temàtiques molt guiades. 

http://www.ucev.coop/noticias/1043-La_Comissio_dOrientadores_de_la_UCEV_planifica_les_activitats_del_curs_vinent
http://www.ucev.coop/noticias/1043-La_Comissio_dOrientadores_de_la_UCEV_planifica_les_activitats_del_curs_vinent
http://www.ucev.coop/noticias/1043-La_Comissio_dOrientadores_de_la_UCEV_planifica_les_activitats_del_curs_vinent


 

 
Calendari desenvolupat: 
 

1- DIJOUS 27 DE SETEMBRE : Reunió d'inici de curs amb establiment de ca-
lendari i revisió de propostes. 

2- DIJOUS 25 D'OCTUBRE : reunió interna per preparar els casos sobre els 
quals treballarien en les sessions formatives. 

3- DIJOUS 22 DE NOVEMBRE : Sessió amb Mónica Ramón 
4- DIJOUS 13 DE DESEMBRE : Sessió amb l'equip de Pepa Linares 
5- DIJOUS 31 DE GENER : Interna/Formació 
6- DIJOUS 28 DE FEBRER :Interna/Formació 
7- DIJOUS 28 DE MARÇ: Interna/Formació 
8- DIJOUS 23 DE MAIG : Interna/Formació 

 
9- JUNY: Sopar fi de curs. 

 

 
 
1.4 DECLARACIÓ EDUCATIVA 

 

 
 

 les cooperatives d'ensenyament es posen en marxa en el seu compromís 
amb els ODS 
22/11/2018 
Federico Buyolo: "Les cooperatives d'ensenyament sou un eix de transformació 
molt important per als ODS com a cooperatives i com a escoles" 
 

 Se constitueix la comissió redactora de la 10a Declaració Educativa de la 
UCEV sobre els ODS 
18/12/2018 
“No val qualsevol educació per posar-la al servei d’aquesta tasca que hem de 
fer des del món de l’ensenyament, ha de ser una educació crítica, cívica i in-
clusiva” 

http://www.ucev.coop/noticias/970-les_cooperatives_d'ensenyament_es_posen_en_marxa_en_el_seu_compromis_amb_els_ODS
http://www.ucev.coop/noticias/970-les_cooperatives_d'ensenyament_es_posen_en_marxa_en_el_seu_compromis_amb_els_ODS
http://www.ucev.coop/noticias/985-Se_constitueix_la_comissio_redactora_de_la_10a_Declaracio_Educativa_de_la_UCEV_sobre_els_ODS
http://www.ucev.coop/noticias/985-Se_constitueix_la_comissio_redactora_de_la_10a_Declaracio_Educativa_de_la_UCEV_sobre_els_ODS


 

 Paco Roca il·lustrarà la 10a Declaració Educativa de les cooperatives 
d’ensenyament 
21/01/2019 
La comissió de redacció obri un debat d’idees i reflexiona sobre els objectius 
per encetar un procés d’avaluació permanent sobre els ODS de cara a 
l’horitzó 2030 
 

 La UCEV presentarà la 10a Declaració Educativa de les cooperatives 
d’ensenyament el 8 de maig a València 
16/04/2019 
Amb el títol "La societat necessita una educació per a la sostenibilitat" 
 
 

 La UCEV proposa una ‘educació per a la sostenibilitat’ inclusiva, crítica i 
compromesa 
09/05/2019 
Les escoles cooperatives proclamen el seu compromís amb els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) en la 10a Declaració Educativa 
 

 La UCEV presenta la 10a Declaració Educativa a la Jornada d’UECoE so-
bre el paper de les cooperatives d’ensenyament en l’Agenda 2030 
04/06/2019 
La jornada, celebrada a Segòvia, va reunir a cooperatives de tota Espanya 
 

 

 Segona jornada informativa en setembre sobre el curs "Construir el fu-
tur que volem: educació per al desenvolupament sostenible” 
30/07/2019 
El president de la UCEV presentarà en aquesta sessió la 10a Declaració Educa-
tiva titulada “La societat necessita una educació per a la sostenibilitat” 

 

 El president de la UCEV presenta la 10a Declaració Educativa de les 
cooperatives d’ensenyament a la Facultat de Magisteri 
01/07/2019 
Durant la jornada 'Construir el futur que volem: educació per al desenvolupa-
ment sostenible' organitzada per la Conselleria d’Educació 

http://www.ucev.coop/noticias/990-Paco_Roca_illustrara_la_10a_Declaracio_Educativa_de_les_cooperatives_densenyament_
http://www.ucev.coop/noticias/990-Paco_Roca_illustrara_la_10a_Declaracio_Educativa_de_les_cooperatives_densenyament_
http://www.ucev.coop/noticias/1027-La_UCEV_presentara_la_10a_Declaracio_Educativa_de_les_cooperatives_densenyament_el_8_de_maig_a_Valencia
http://www.ucev.coop/noticias/1027-La_UCEV_presentara_la_10a_Declaracio_Educativa_de_les_cooperatives_densenyament_el_8_de_maig_a_Valencia
http://www.ucev.coop/noticias/1031-La_UCEV_proposa_una_‘educacio_per_a_la_sostenibilitat_inclusiva,_critica_i_compromesa_
http://www.ucev.coop/noticias/1031-La_UCEV_proposa_una_‘educacio_per_a_la_sostenibilitat_inclusiva,_critica_i_compromesa_
http://www.ucev.coop/noticias/1039-La_UCEV_presenta_la_10a_Declaracio_Educativa_a_la_Jornada_dUECoE_sobre_el_paper_de_les_cooperatives_densenyament_en_lAgenda_2030
http://www.ucev.coop/noticias/1039-La_UCEV_presenta_la_10a_Declaracio_Educativa_a_la_Jornada_dUECoE_sobre_el_paper_de_les_cooperatives_densenyament_en_lAgenda_2030
http://www.ucev.coop/noticias/1058-Segona_jornada_informativa_en_setembre_sobre_el_curs_Construir_el_futur_que_volem:_educacio_per_al_desenvolupament_sostenible
http://www.ucev.coop/noticias/1058-Segona_jornada_informativa_en_setembre_sobre_el_curs_Construir_el_futur_que_volem:_educacio_per_al_desenvolupament_sostenible
http://www.ucev.coop/noticias/1051-El_president_de_la_UCEV_presenta_la_10a_Declaracio_Educativa_de_les_cooperatives_densenyament_a_la_Facultat_de_Magisteri
http://www.ucev.coop/noticias/1051-El_president_de_la_UCEV_presenta_la_10a_Declaracio_Educativa_de_les_cooperatives_densenyament_a_la_Facultat_de_Magisteri


 

 
 

 

 
 

 



 

 

1.5 Trobada CORALS 

 

 
 

 
 

 



 

 
 

 Es reuneix la Comissió organitzadora de la IV Trobada de Corals de la 
UCEV 
02/10/2018 

La propera edició de la Festa de la Música i del Cooperativisme Educatiu se 
celebrarà durant el primer quadrimestre de 2019 
 
 

 Se celebren les pretrobades de corals de les escoles cooperatives 
08/03/2019 

La IV edició de la Trobada de Corals UCEV se celebrarà el 7 d’abril al Palau de 
les Arts 
 

 
 

 La IV edició de la Trobada de Corals UCEV se celebrarà el 7 d’abril a 
l’Auditori del Palau de les Arts 
04/03/2019 
Aquesta setmana se celebren les pretrobades a l’Escola Gavina, Florida i 
l’Escola Les Carolines 
 

http://www.ucev.coop/noticias/948-Es_reuneix_la_Comissio_organitzadora_de_la_IV_Trobada_de_Corals_de_la_UCEV
http://www.ucev.coop/noticias/948-Es_reuneix_la_Comissio_organitzadora_de_la_IV_Trobada_de_Corals_de_la_UCEV
http://www.ucev.coop/noticias/1010-Se_celebren_les_pretrobades_de_corals_de_les_escoles_cooperatives
http://www.ucev.coop/noticias/1006-La_IV_edicio_de_la_Trobada_de_Corals_UCEV_se_celebrara_el_7_dabril_a_lAuditori_del_Palau_de_les_Arts
http://www.ucev.coop/noticias/1006-La_IV_edicio_de_la_Trobada_de_Corals_UCEV_se_celebrara_el_7_dabril_a_lAuditori_del_Palau_de_les_Arts
http://www.ucev.coop/noticias/948-Es_reuneix_la_Comissio_organitzadora_de_la_IV_Trobada_de_Corals_de_la_UCEV
http://www.ucev.coop/noticias/1010-Se_celebren_les_pretrobades_de_corals_de_les_escoles_cooperatives
http://www.ucev.coop/noticias/1006-La_IV_edicio_de_la_Trobada_de_Corals_UCEV_se_celebrara_el_7_dabril_a_lAuditori_del_Palau_de_les_Arts


 

 500 alumnes i famílies d'escoles cooperatives omplen el Palau de les 
Arts en la IV Trobada de Corals de la UCEV - Pots veure els videos i l'àlbum 
de fotos del concert 
08/04/2019 
"Aquesta trobada són moltes coses: un projecte d'educació musical i artística, 
i també una activitat d'intercooperació que mostra una manera de ser i fer 
escola que ens identifica com a cooperatives d'ensenyament" GALERIA DE FO-
TOS i VIDEOS 
 

 Vora 500 alumnes de cooperatives d’ensenyament participaran el 7 
d’abril en la IV edició de la Trobada de Corals UCEV 
26/03/2019 

Auditori del Palau de les Arts - 12 h 
 

 

 

2 RELACIONS EXTERNES 
 

A través d’UECoE mantenim contactes específics amb diferents persones i ins-
titucions.  
Partits polítics, Sindicats, Institucions i persones, Mitjans de comunicació 

 Participació en moviments reivindicatius d’educació front l’aplicació de 
la LOMCE i altres polítiques de retallades i d’involució educativa. 

 Actitud proactiva respecte a l’actualitat educativa per traslladar a la 
societat el nostre posicionament al respecte. 

 Representació i defensa de “FEDACES” com signant del VIé conveni 
col·lectiu d’empreses educatives sostingudes total o parcialment amb fons 
educatius. 
 
 

 El vicepresident d’UECoE intervé en la reunió sobre Educació convocada 
pel grup Popular en el Congrés 
18/09/2018 

Javier Martínez insisteix en la necessitat d'una educació pública de qualitat i 
reivindica el paper de les cooperatives d’ensenyament en la prestació 
d’aquest servei públic 
 
 

 València acollirà el 2020 el XIX Congrés Estatal del Cooperativisme Edu-
catiu 
22/10/2018 
La candidatura de la UCEV s’ha presentat durant la cloenda de la XVIII edició 
del Congrés d’UECoE, celebrada a Santander la passada semana 
 

 El Consell Rector de la UECoE es reuneix amb la ministra d’Educació 
28/01/2019 

Traslladen les propostes d’esmenes fetes des del sector per a modificar la Llei 
d’Educació 
 

http://www.ucev.coop/noticias/1024-500_alumnes_i_families_d'escoles_cooperatives_omplen_el_Palau_de_les_Arts_en_la_IV_Trobada_de_Corals_de_la_UCEV_-_Pots_veure_els_videos_i_l'album_de_fotos_del_concert
http://www.ucev.coop/noticias/1024-500_alumnes_i_families_d'escoles_cooperatives_omplen_el_Palau_de_les_Arts_en_la_IV_Trobada_de_Corals_de_la_UCEV_-_Pots_veure_els_videos_i_l'album_de_fotos_del_concert
http://www.ucev.coop/noticias/1024-500_alumnes_i_families_d'escoles_cooperatives_omplen_el_Palau_de_les_Arts_en_la_IV_Trobada_de_Corals_de_la_UCEV_-_Pots_veure_els_videos_i_l'album_de_fotos_del_concert
http://www.ucev.coop/noticias/1019-Vora_500_alumnes_de_cooperatives_densenyament_participaran_el_7_dabril_en_la_IV_edicio_de_la_Trobada_de_Corals_UCEV
http://www.ucev.coop/noticias/1019-Vora_500_alumnes_de_cooperatives_densenyament_participaran_el_7_dabril_en_la_IV_edicio_de_la_Trobada_de_Corals_UCEV
http://www.ucev.coop/noticias/946-El_vicepresident_dUECoE_interve_en_la_reunio_sobre_Educacio_convocada_pel_grup_Popular_en_el_Congres_
http://www.ucev.coop/noticias/946-El_vicepresident_dUECoE_interve_en_la_reunio_sobre_Educacio_convocada_pel_grup_Popular_en_el_Congres_
http://www.ucev.coop/noticias/954-Valencia_acollira_el_2020_el_XIX_Congres_Estatal_del_Cooperativisme_Educatiu
http://www.ucev.coop/noticias/954-Valencia_acollira_el_2020_el_XIX_Congres_Estatal_del_Cooperativisme_Educatiu
http://www.ucev.coop/noticias/993-El_Consell_Rector_de_la_UECoE_es_reuneix_amb_la_ministra_dEducacio
http://www.ucev.coop/noticias/1024-500_alumnes_i_families_d'escoles_cooperatives_omplen_el_Palau_de_les_Arts_en_la_IV_Trobada_de_Corals_de_la_UCEV_-_Pots_veure_els_videos_i_l'album_de_fotos_del_concert
http://www.ucev.coop/noticias/1019-Vora_500_alumnes_de_cooperatives_densenyament_participaran_el_7_dabril_en_la_IV_edicio_de_la_Trobada_de_Corals_UCEV
http://www.ucev.coop/noticias/946-El_vicepresident_dUECoE_interve_en_la_reunio_sobre_Educacio_convocada_pel_grup_Popular_en_el_Congres_
http://www.ucev.coop/noticias/954-Valencia_acollira_el_2020_el_XIX_Congres_Estatal_del_Cooperativisme_Educatiu
http://www.ucev.coop/noticias/993-El_Consell_Rector_de_la_UECoE_es_reuneix_amb_la_ministra_dEducacio


 

 
 

 Es presenta l’Estudi d'assetjament i ciberassetjament escolar en alum-
nat amb discapacitat 
25/06/2019 
El president de la UCEV i la resta del Consell Rector d’UECoE coincideixen en 
l'acte amb la ministra Celaá 

 

 
 

2.1 INSTITUCIONAL 
 
 

http://www.ucev.coop/noticias/1050-Es_presenta_lEstudi_d'assetjament_i_ciberassetjament_escolar_en_alumnat_amb_discapacitat
http://www.ucev.coop/noticias/1050-Es_presenta_lEstudi_d'assetjament_i_ciberassetjament_escolar_en_alumnat_amb_discapacitat
http://www.ucev.coop/noticias/1050-Es_presenta_lEstudi_d'assetjament_i_ciberassetjament_escolar_en_alumnat_amb_discapacitat


 

 
 

 

 
 

 El president de la UCEV, membre del consell social de les llengües en 
representació de l'economia social 
23/11/2018 
La UCEV considera que s'ha valorat la tasca de les cooperatives d'ensenyament 
com a centres educatius pioners en l'ensenyament de la llengua i la cultura 
valencianes 
 
 

 Trobada de presentació del nou consell rector de la UCEV amb el conse-
ller d’Educació 

http://www.ucev.coop/noticias/969-El_president_de_la_UCEV,_membre_del_consell_social_de_les_llengues_en_representacio_de_l'economia_social
http://www.ucev.coop/noticias/969-El_president_de_la_UCEV,_membre_del_consell_social_de_les_llengues_en_representacio_de_l'economia_social
http://www.ucev.coop/noticias/968-Trobada_de_presentacio_del_nou_consell_rector_de_la_UCEV_amb_el_conseller_dEducacio
http://www.ucev.coop/noticias/968-Trobada_de_presentacio_del_nou_consell_rector_de_la_UCEV_amb_el_conseller_dEducacio
http://www.ucev.coop/noticias/969-El_president_de_la_UCEV,_membre_del_consell_social_de_les_llengues_en_representacio_de_l'economia_social
http://www.ucev.coop/noticias/968-Trobada_de_presentacio_del_nou_consell_rector_de_la_UCEV_amb_el_conseller_dEducacio


 

20/11/2018 

El sector reclama una millora de la representativitat del cooperativisme edu-
catiu, basada en la singularitat del model d’escola cooperativa 
 
 

 La UCEV acudeix a 'Edusiona't: Bones pràctiques' 2019 
26/02/2019 
Marzà: 'Edusiona't fomenta la participació de tota la comunitat educativa i 
junts treballem la innovació' 
 

 
 

 La UCEV reivindicarà davant els grups polítics valencians el model d'es-
cola cooperativa 
21/02/2019 
Miquel Ruiz: "volem que, en la pròxima legislatura, es continue avançant en el 
reconeixement de la singularitat de l'escola cooperativa” 

 
 

 La UCEV, convidada a la presentació de l’informe sobre Educació del 
2018 al ple del CES 
15/03/2019 
Miquel Soler compareix per presentar el balanç en matèria d’Educació de cara 
a l’elaboració de la Memòria anual de l’òrgan consultiu 

http://www.ucev.coop/noticias/1001-La_UCEV_acudeix_a_'Edusiona't:_Bones_practiques'_2019
http://www.ucev.coop/noticias/1000-La_UCEV_reivindicara_davant_els_grups_politics_valencians_el_model_d'escola_cooperativa
http://www.ucev.coop/noticias/1000-La_UCEV_reivindicara_davant_els_grups_politics_valencians_el_model_d'escola_cooperativa
http://www.ucev.coop/noticias/1012-La_UCEV,_convidada_a_la_presentacio_de_linforme_sobre_Educacio_del_2018_al_ple_del_CES_
http://www.ucev.coop/noticias/1012-La_UCEV,_convidada_a_la_presentacio_de_linforme_sobre_Educacio_del_2018_al_ple_del_CES_
http://www.ucev.coop/noticias/1001-La_UCEV_acudeix_a_'Edusiona't:_Bones_practiques'_2019
http://www.ucev.coop/noticias/1000-La_UCEV_reivindicara_davant_els_grups_politics_valencians_el_model_d'escola_cooperativa
http://www.ucev.coop/noticias/1012-La_UCEV,_convidada_a_la_presentacio_de_linforme_sobre_Educacio_del_2018_al_ple_del_CES_


 

 
 La UCEV presenta als grups polítics valencians les seues propostes del 

cooperativisme d’ensenyament per a la propera legislatura 
17/04/2019 
El Consell Rector ha iniciat la ronda de reunions amb Comprpmís i el PSPV i té 
demanades entrevistes amb la resta dels grups amb representació a Les Corts 
 

 El president de la UCEV participarà al curs “L’educació com a debat: 
entre el públic i el privat” de la Universitat d’Estiu de Gandia 
30/06/2019 

Inscripció fins a l’1 de juliol de 2019 
 
 

2.2- INTERCOOPERACIÓ 
 

o Seguiment d’acords comercials específics i establiment de nous. 

o Jocs florals Cooperatives Catalunya 

o Emprenedoria 
o Possible desenvolupament conjunt de plataformes per la gestió “on li-
ne” de la FP. 
o Preparació futures visites d’estudi a cooperatives de l’estat. 
 
 

 La UCEV i Arç Cooperativa signen un conveni de col·laboració 
05/03/2019 

L’objectiu és mantindre i millorar l’oferta d’assegurances adreçada al conjunt 
d’escoles cooperatives federades 
 

http://www.ucev.coop/noticias/1028-La_UCEV_presenta_als_grups_politics_valencians_les_seues_propostes_del_cooperativisme_densenyament_per_a_la_propera_legislatura
http://www.ucev.coop/noticias/1028-La_UCEV_presenta_als_grups_politics_valencians_les_seues_propostes_del_cooperativisme_densenyament_per_a_la_propera_legislatura
http://www.ucev.coop/noticias/1042-El_president_de_la_UCEV_participara_al_curs_Leducacio_com_a_debat:_entre_el_public_i_el_privat_de_la_Universitat_dEstiu_de_Gandia
http://www.ucev.coop/noticias/1042-El_president_de_la_UCEV_participara_al_curs_Leducacio_com_a_debat:_entre_el_public_i_el_privat_de_la_Universitat_dEstiu_de_Gandia
http://www.ucev.coop/noticias/1007-La_UCEV_i_Arc_Cooperativa_signen_un_conveni_de_collaboracio
http://www.ucev.coop/noticias/1028-La_UCEV_presenta_als_grups_politics_valencians_les_seues_propostes_del_cooperativisme_densenyament_per_a_la_propera_legislatura
http://www.ucev.coop/noticias/1042-El_president_de_la_UCEV_participara_al_curs_Leducacio_com_a_debat:_entre_el_public_i_el_privat_de_la_Universitat_dEstiu_de_Gandia
http://www.ucev.coop/noticias/1007-La_UCEV_i_Arc_Cooperativa_signen_un_conveni_de_collaboracio


 

 
 

 La UCEV i Caixa Popular signen un nou conveni de col·laboració 
28/05/2019 

Les cooperatives d’ensenyament associades podran beneficiar-se d’una amplia 
oferta de productes i serveis financers 
 

 

 Les cooperatives de la UCEV creen un pot comú per jugar a la loteria de 
Nadal 
12/12/2018 
Les primeres paperetes ja han començat a arribar!! 
 

 
 
 

http://www.ucev.coop/noticias/1037-La_UCEV_i_Caixa_Popular_signen_un_nou_conveni_de_collaboracio
http://www.ucev.coop/noticias/851-Les_cooperatives_de_la_UCEV_creen_un_pot_comu_per_jugar_a_la_loteria_de_Nadal
http://www.ucev.coop/noticias/851-Les_cooperatives_de_la_UCEV_creen_un_pot_comu_per_jugar_a_la_loteria_de_Nadal
http://www.ucev.coop/noticias/1037-La_UCEV_i_Caixa_Popular_signen_un_nou_conveni_de_collaboracio


 

Les eleccions generals constitueixen una fita important pel futur immediat. A 
través d’UECoE mantindrem contactes específics amb diferents persones i ins-
titucions. 

Partits polítics 
Sindicats 
Institucions i persones 
Mitjans de comunicació 

 Participació en moviments reivindicatius d’educació front l’aplicació de 
la LOMCE i altres polítiques de retall i d’involució educativa. 
 

2.3 RELACIONS SECTOR COOPERATIU 

 

 FEVECTA 
Millora de la planificació conjunta d’actuacions. 

  

 CONFEDERACIÓ COOPERATIVES COMUNITAT VALENCIANA 

Objectius de l’ACI per la dècada 
Participació al Consell Rector 

 Gestió de serveis públics... 
 
Vint-i-dues cooperatives col·laboren amb la Fundació Vicente Ferrer a la construcció d'un 
llogaret cooperativa a Anantapur (Índia) 
Cooperatives d'ensenyament participen en aquest projecte que servirà per a construir 19 
habitatges per a famílies desfavorides 
08/11/2016 

 
 

 UECoE 

 
 

 



 

 
Congrés, jornades, premis... 
Identitat cooperativa (Consell Rector) 
Relacions amb partits polítics (Eleccions) 
Seguiment VIè conveni col·lectiu (FED-ACES) 
Impuls dels treballs de revisió i renovació del marc de concerts 
educatius. Possible estudi de costos. 

Establiment nou pla estratègic. 
 

 

2.4 RELACIONS AMB L’ADMINISTRACIÓ 

 
 Contacte amb l’Equip Directiu de la Conselleria d’Educació. 

 Atenció continua als temes generals i particulars de les cooperatives. 

 Manteniment de les reivindicacions bàsiques en temes educatius, eco-
nòmics i de representació. 

 Vinculació de les nostres reivindicacions “empresarials/societàries” 
amb altres conselleries (Economia, Hisenda...) tenint a FEVECTA com a inter-
locutora. 

 Atenció especial al tractament del “sector concertat”. 
 
 

 Educació organitza la jornada 'Construir el futur que volem: educació 
per al desenvolupament sostenible' 
25/06/2019 

El president de la UCEV, convidat a presentar la 10a Declaració Educativa de 
les cooperatives d’ensenyament titulada “La societat necessita una educació 
per a la sostenibilitat” 
 
 

 La UCEV assisteix a la presentació del primer estudi sobre l’impacte i 
valor econòmic del valencià 
07/06/2019 

L'estudi xifra en més de 2.000 milions d'euros i 56.000 llocs de treball l'impac-
te del valencià en l'economia 
 

 

http://www.ucev.coop/noticias/1049-Educacio_organitza_la_jornada_'Construir_el_futur_que_volem:_educacio_per_al_desenvolupament_sostenible'
http://www.ucev.coop/noticias/1049-Educacio_organitza_la_jornada_'Construir_el_futur_que_volem:_educacio_per_al_desenvolupament_sostenible'
http://www.ucev.coop/noticias/1041-La_UCEV_assisteix_a_la_presentacio_del_primer_estudi_sobre_limpacte_i_valor_economic_del_valencia
http://www.ucev.coop/noticias/1041-La_UCEV_assisteix_a_la_presentacio_del_primer_estudi_sobre_limpacte_i_valor_economic_del_valencia
http://www.ucev.coop/noticias/1049-Educacio_organitza_la_jornada_'Construir_el_futur_que_volem:_educacio_per_al_desenvolupament_sostenible'
http://www.ucev.coop/noticias/1041-La_UCEV_assisteix_a_la_presentacio_del_primer_estudi_sobre_limpacte_i_valor_economic_del_valencia


 

 

 El president de la UCEV participa al curs “L’educació com a debat: entre 
el públic i el privat” de la Universitat d’Estiu de Gandia 
16/07/2019 
Ruiz argumenta la singularitat del model d’escola cooperativa basat en els 
valors i principis del cooperativisme 
 

 
 

2.5 RELACIONS AMB SECTOR EDUCATIU 

 
 Atenció compromisos establerts el curs passat: 
o Escola Valenciana 

 Manteniment d’acords 
o Pràctiques docents 
o Altres pràctiques 

 Sindicats 

 Patronals 

 CAIXA POPULAR 
 
 

2.6 CONSELL ESCOLAR COMUNITAT VALENCIANA (CECV) 
 

Al llarg del curs 18/19 assistència  a les sessions de PLE i a les comissions 
permanents, així com a les comissions del CECV  de Participació i projectes i 
Cooeducació i consens. 

  
Actes organitzats pel CECV 

  
 NOVEMBRE. PRESENTACIO CAMPANYA RQRQR 
 NOVEMBRE PRESENTACIO DE LA JORNADA CECV A DENIA. 
 ABRIL. ACTE DE LLIURAMENT DELS PREMIS UNA BIOGRAFIA DE LECTURA 

EN VIDEO AL PALAU DE LA GENERALITAT, AMB LA PARTICIPACIÓ ENTRE 
ALTRES DE LA COOPERATIVA JUAN COMENIUS. 

 JUNY ACTE DE PRESENTACIO DE L’INFORME “REPENSEM LA FP” 
 JULIOL. PREPARACIO INFORME I CAMPANYA MASCLISMES QUOTIDIANS. 

 
2.7 SOM COOPERATIVA, FEM ENSENYAMENT PÚBLIC 
 

 Actualització dels objectius vinculats a la campanya. 

 Actualització de documents vinculats (reivindicacions bàsiques 
d’UCEV, dossier de premsa, “La UCEV opina”) 

 Repàs de l’estratègia per la difusió de documents. 

 

 

3. RELACIONS INTERNES 

 

3.1.1 COMUNICACIÓ 

 

http://www.ucev.coop/noticias/1056-El_president_de_la_UCEV_participa_al_curs_Leducacio_com_a_debat:_entre_el_public_i_el_privat_de_la_Universitat_dEstiu_de_Gandia
http://www.ucev.coop/noticias/1056-El_president_de_la_UCEV_participa_al_curs_Leducacio_com_a_debat:_entre_el_public_i_el_privat_de_la_Universitat_dEstiu_de_Gandia
http://www.ucev.coop/noticias/1056-El_president_de_la_UCEV_participa_al_curs_Leducacio_com_a_debat:_entre_el_public_i_el_privat_de_la_Universitat_dEstiu_de_Gandia


 

 Manteniment i millora de la comunicació interna, entre persones i en-
tre cooperatives 

o Correus informatius directes/millora dels llistats de contactes 

o Consultes específiques. 
o Butlletí UCEV 

 Actitud proactiva respecte a l’actualitat educativa per assumir i tras-
lladar entre les pròpies cooperatives el nostre posicionament. 

 Estudi del possible ús conjunt dels mitjans de comunicació com eina de 
publicitat i màrqueting. 

 Impuls general per l’ús del nou logotipus cooperatiu proposat per l’ACI 

 Convocatòria de sendes Assemblees Generals per compartir el Pla de 
Gestió i fer seguiment de la nostra activitat. 

 Creació de seminaris, cursos i tallers on compartir coneixement i pràc-
tica entre les cooperatives. 
 

 

 Butlletí electrònic UCEV 

 
48 números que arriben a 2016 antes 1.805 (+261) destinataris setma-
nalment (345 Institucions d’ensenyament i 1.671 cooperatives i coope-
rativistes d’ensenyament). 

 

 E-MAIL 

 
Hem enviat un total de 3.531 mails a les cooperatives 
 

- - Premsa diària noticies educatives. 
- - DOGV 

- - Noticies UECOE 
- - UCEV informa. 
- - Convocatòries reunions i assemblees 

- Bobaes 

 
 

3.1.2. COMUNICACIÓ EXTERNA 
 
 

 
 
Facebook 
 

 La UCEV arriba als 1.000 seguidors en Facebook 
25/03/2019 

http://www.ucev.coop/noticias/1018-La_UCEV_arriba_als_1.000_seguidors_en_Facebook
http://www.ucev.coop/noticias/1018-La_UCEV_arriba_als_1.000_seguidors_en_Facebook


 

Forma part de la comunitat on line de les cooperatives d’ensenyament. Se-
gueix a la UCEV i l’actualitat educativa en les xarxes socials 
 

 

 
 

Ja tenim 1087  seguidors, 942 seguidors en el curs 2017-17 en la nostra pàgina 

del Facebook (+145) 
 
 

Twitter 
 

 
 
 

Al nostre perfil de twitter ja s’han afegit  771 el darrer curs eren 659 (+112) 

seguidors més. Busca’ns com @LA_UCEV i comparteix amb nosaltres 

continguts d’interés. 

 @LA_UCEV  Tweets 2126   el darrer any 1836  

https://twitter.com/LA_UCEV
https://twitter.com/LA_UCEV
https://twitter.com/LA_UCEV


 

 Siguiendo 266 abasn 211 

 

 
Canal Youtube 

I no t’oblides de visitar el nostre canal Youtube anomenat UCEVCOOP on 

podràs visionar i compartir vídeos de temàtica educativa i cooperativa. 

http://www.youtube.com/user/UCEVCOOP 

 

 

 

web 

I recorda que a la web www.ucev.coop tens informació de l’actualitat 

educativa, la legislació sobre educació que es publica al DOGV puntualment 

actualitzada i articles i notícies que es publiquen als principals diaris sobre 

ensenyament. 
 

 
 
 

ACTUACIONES PRENSA 
 

Set. 2018 – agost 2019 

https://twitter.com/following
https://twitter.com/following
http://www.youtube.com/user/UCEVCOOP
http://www.ucev.coop/


 

 

▪     Envío artículo de opinión de Miquel Ruiz “CORRESPONSA-
BLES, COOP-RESPONSABLES” publicado por Levante-EMV en el 
suplemento Aula (26/09/2018).  

▪     Envío nota de prensa a la finalización Asamblea UCEV 
(22/11/2018).  

▪     Envío nota de prensa con motivo de la Asamblea General de la 
UCEV (21/02/2019)  

▪     Convocatoria de prensa a la IV Trobada de Corals de la UCEV 
(04/04/2019) 

▪     Convocatoria de prensa al acto de presentación de la 10ª De-
claració Educativa de la UCEV (06/05/2019). 

▪     Envío nota de prensa presentación de la 10ª Declaració Educa-
tiva de la UCEV (08/05/2019). 

 

CLIPPING DE PRENSA 

Una 'vuelta al cole' centrada en los valores sociales y solidarios  

https://www.lasprovincias.es/extras/coopera/vuelta-cole-centrada-
20180905175501-nt.html 

Article d’opinió “CORRESPONSABLES, COOP-RESPONSABLES”, de Miquel 
Ruiz, publicat per Levante-EMV al suplement Aula (26/09/2018)  

Cooperatives d'ensenyment, por el desarrollo sostenible (05/12/2018) 

https://www.lasprovincias.es/extras/coopera/cooperatives-densenyament-

desarrollo-20181204201000-nt.html 

 

IV TROBADA DE CORALS UCEV 

500 alumnos de escuelas cooperativas participan en la IV Trobada de 

Corals de la UCEV 

https://mediterraneopress.com/2019/04/08/500-alumnos-de-escuelas-

cooperativas-participan-en-la-iv-trobada-de-corals-de-la-ucev/ 

Quasi 500 alumnes d’escoles cooperatives participen en la IV Trobada de 

Corals de la UCEV 

https://apuntmedia.es/va/ultimes-noticies/quasi-500-alumnes-descoles-

cooperatives-participen-en-la-iv-trobada-de-corals-de-la-ucev 

 

10ª DECLARACIÓ EDUCATIVA 

Propuesta de educación sostenible, inclusiva, crítica y comprometida 

https://www.lasprovincias.es/extras/coopera/vuelta-cole-centrada-20180905175501-nt.html
https://www.lasprovincias.es/extras/coopera/vuelta-cole-centrada-20180905175501-nt.html
https://www.lasprovincias.es/extras/coopera/cooperatives-densenyament-desarrollo-20181204201000-nt.html
https://www.lasprovincias.es/extras/coopera/cooperatives-densenyament-desarrollo-20181204201000-nt.html
https://mediterraneopress.com/2019/04/08/500-alumnos-de-escuelas-cooperativas-participan-en-la-iv-trobada-de-corals-de-la-ucev/
https://mediterraneopress.com/2019/04/08/500-alumnos-de-escuelas-cooperativas-participan-en-la-iv-trobada-de-corals-de-la-ucev/
https://apuntmedia.es/va/ultimes-noticies/quasi-500-alumnes-descoles-cooperatives-participen-en-la-iv-trobada-de-corals-de-la-ucev
https://apuntmedia.es/va/ultimes-noticies/quasi-500-alumnes-descoles-cooperatives-participen-en-la-iv-trobada-de-corals-de-la-ucev


 

https://www.lasprovincias.es/extras/coopera/propuesta-educacion-sostenible-unio-

cooperatives-ensenyament-20190605180126-nt.html 

ARTICLE D’OPINIÓ (SUPLEMENT COOPERA) - juliol 

Declaració educativa sobre els ODS – Miquel Ruiz 

https://www.lasprovincias.es/extras/coopera/opinion-miquel-ruiz-20190702195529-nt.html 

 

ENTREVISTA A MIQUEL RUIZ 

A PUNT - 24.05.2019 | Informatiu vespre 

 

3.3 UCEV INTERN 

 UCEV convoca Assemblea General Extraordinària 
12/11/2018 

Dijous, 22 de novembre - a les 10 h 
 

 
 

 La UCEV convoca a les cooperatives d’ensenyament a l’Assemblea Gene-
ral Ordinària de l’entitat 
08/02/2019 
Dijous, 21 de febrer - a les 10 h 
 
 
 

4. EMPRENEDORIA 
 
Necessitem dissenyar una estratègia pròpia per tal de vincular totes les acci-
ons que els centres ja desenvolupen al respecte i impulsar-ne de noves. Ens 
cal posar en valor les relacions entre les nostres cooperatives i amb les 
d’altres territoris de l’estat. Cal aprofitar l’aplicació de polítiques i recursos 
per part de les diferents administracions. 
 

 Desemvolupament Estrategia Coop Escolar. 
 

https://www.lasprovincias.es/extras/coopera/propuesta-educacion-sostenible-unio-cooperatives-ensenyament-20190605180126-nt.html
https://www.lasprovincias.es/extras/coopera/propuesta-educacion-sostenible-unio-cooperatives-ensenyament-20190605180126-nt.html
https://www.lasprovincias.es/extras/coopera/opinion-miquel-ruiz-20190702195529-nt.html
http://www.ucev.coop/noticias/964-UCEV_convoca_Assemblea_General_Extraordinaria
http://www.ucev.coop/noticias/997-La_UCEV_convoca_a_les_cooperatives_densenyament_a_lAssemblea_General_Ordinaria_de_lentitat
http://www.ucev.coop/noticias/997-La_UCEV_convoca_a_les_cooperatives_densenyament_a_lAssemblea_General_Ordinaria_de_lentitat
http://www.ucev.coop/noticias/964-UCEV_convoca_Assemblea_General_Extraordinaria
http://www.ucev.coop/noticias/997-La_UCEV_convoca_a_les_cooperatives_densenyament_a_lAssemblea_General_Ordinaria_de_lentitat


 

 
 
 

5.  PRESSUPOST/TEMES ECONÒMICS 

 

 Millora de la informació econòmica pròpia a les cooperatives 

 Millora del finançament intern i extern 

o Quotes cobrades a les cooperatives 

o Projectes direcció general d’Economia i Cooperativisme 
 Declaració 
 Subvenció institucional 
 Xarxes socials 
 Estudi transformació coop 

 Desenvolupament d’accions d’autofinançament.  

 Quotes = 23.500 €  – 400 € devolucions 

 Projecte Estructura i Foment Ejecutas per valor de  
 Estructura 26.500 

 Foment No vinculat 13.400 

 Foment Vinculat 23.600 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. RESUM 

    

Comissions Reunions 
CONSELL RECTOR UCEV 10 

ASSEMBLEA UCEV 2 

DECLARACIÓ EDUCATIVA 
7 + 
presentació 

Taula FP 6 + Dinar 

NIT COOPERATIVES  

Comissió Orientadores 8 + Sopar 

REUNIÓ INFANTILS 4  

Consell Rector UECOE 6 

Consell Rector CONCOVAL 6 

Trobada Corals 6 + sopar 

Consell Escolar 11 

Reunions institucions 5 

XV Congreso de UECoE valencia Preparació   1 

Consell Rector FEVECTA   4 

 

 

 

 
 


