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1.- UCEV ÉS INTERLOCUCIÓ. 
 
La UCEV actua com a interlocutor del cooperativisme educatiu en defensa dels seus interessos i 
posicionaments, accions que es desenvolupen en diferents àmbits, davant entitats públiques i 
privades, i al si del moviment cooperatiu. 
 
 

04/09/2020 

 
04/09/2020 

Carta oberta del president de la UCEV a les escoles cooperatives valencianes 

Miquel Ruiz: "Comença el curs escolar més exigent de la història recent de l’educació del 
nostre país" 

 

 
1-A.  UCEV és INTERLOCUCIÓ DAVANT LES ADMINISTRACIONS 
PÚBLIQUES. 

o Respecte a les polítiques educatives públiques: 
▪ Realitzar-ne un seguiment i una anàlisi continuats. 
▪ Definir els posicionaments i reivindicacions del cooperativisme 

educatius respecte a aquestes polítiques. 
▪ Desenvolupar una agenda de reunions periòdiques amb responsables 

tècnics i polítics d’aquestes polítiques. 
▪ Incorporar els Grups parlamentaris de les Corts com a interlocutors. 

o Participació al Consell Escolar Valencià.  
o Seguiment Llei Orgànica (LOMLOE) 

 

01/09/2020 

https://www.ucev.coop/noticias/1190
https://www.ucev.coop/noticias/1190


La UCEV participa a la reunió del Fòrum Educatiu per a concretar l’escenari d’inici de curs 

Entre la comunitat educativa i el Conseller d’Educació, Vicent Marzà, i el Secretari Autonòmic, 
Miguel Soler 

 
 

25/01/2021 

La UCEV participa en una nova reunió del Fòrum Educatiu especialment marcat per l’evolució 
de la pandèmia 

 

 
03/11/2020 

Aprovat el segon ‘Fent Cooperatives’ 2021-2022, amb 50 mesures per a impulsar el 
cooperativisme 

El conseller Climent ha manifestat que "el cooperativisme és un exemple de resiliència en 
moments de dificultat econòmica” 

 

 
01/12/2020 

La UCEV representa a les cooperatives d'ensenyament de l'Estat en una trobada amb la 
comunitat educativa sobre la LOMLOE 

https://www.ucev.coop/noticias/1196
https://www.ucev.coop/noticias/1260
https://www.ucev.coop/noticias/1260
https://www.ucev.coop/noticias/1231
https://www.ucev.coop/noticias/1231
https://www.ucev.coop/noticias/1243
https://www.ucev.coop/noticias/1243
https://www.ucev.coop/noticias/1231
https://www.ucev.coop/noticias/1243


La sessió, organitzada pel PSOE va reunir una àmplia representació de la Comunitat educativa, 
així com experts acadèmics en matèria d'educació 

 

 

1-B UCEV ÉS INTERLOCUCIÓ DAVANT AGENTS EDUCATIUS I 
SOCIALS. 

 
o Patronals (FECEVAL i Escoles Catòliques). 
o Sindicats de l’àmbit educatiu. 
o Entitats socials. 

▪ Xarxa d’Entitats per un Finançament Just (en coordinació amb la 
CONCOVAL). 

 

 
07/12/2020 

La UCEV se suma a la commemoració del dia dels Drets Lingüístics del País Valencià 

Miquel Ruiz participa en l’acte organitzat per la Secretaria de Cultura de CC.OO-PV 

 

 
02/11/2020 

https://www.ucev.coop/noticias/1245
https://www.ucev.coop/noticias/1245
https://www.ucev.coop/noticias/1226


 

La UCEV participa en una nova reunió de la Xarxa per un Finançament Just 

La Xarxa reclama “un anivellament per a què es puguen cobrir les necessitats dels serveis 
públics” als Pressupostos Generals de 2021 

 

 
18/05/2021 

La UCEV participa en la campanya en xarxes socials per demanar un Finançament Just 

“L’escola cooperativa volem fer efectiu el dret de tots els xiquets i les xiquetes a una educació 
inclusiva, equitativa i de qualitat” 

 

 

 
 

04/09/2020 

FeSP d’UGT: “pensem que és important apostar dins del sistema educatiu pels centres 
d'economia social i les cooperatives d'ensenyament” 

 

Reunió entre el president de la UCEV i representants de la FeSP d’UGT 

Educació i Sanitat ofereixen formació específica per als equips directius referida a com 
coordinar-se amb els seus centres de salut de referència en cas de contagi 

https://www.ucev.coop/noticias/1226
https://www.ucev.coop/noticias/1349
https://www.ucev.coop/noticias/1197
https://www.ucev.coop/noticias/1197
https://www.ucev.coop/noticias/1349
https://www.ucev.coop/noticias/1197


 

La UCEV participa en el procés d'elaboració del Vé Pla Director de la Cooperació Valenciana 
2021-2024 

Miquel Ruiz intervé en el Grup Focal d’educació titulat "Cap a una educació per a una 
ciutadania global, crítica i mobilitzada" 

 
11/05/2021 

Reunió entre representants de STEPV i la UCEV per abordar matèries de l’actualitat educativa 

Ambdues organitzacions col·laboraran per millorar les condicions laborals de les treballadores i 
treballadors de l’ensenyament privat concertat 

 

 

1-C. UCEV és INTERLOCUCIÓ AL SI DEL COOPERATIVISME: 
 

SOM FEVECTA 
 

 
25/06/2021 

Emilio Sampedro és reelegit president de FEVECTA durant l'Assemblea General de l'entitat 

La gestió i la renovació del Consell Rector de FEVECTA reben el suport majoritari de les 
cooperatives valencianes de treball 

 
 

https://www.ucev.coop/noticias/1235
https://www.ucev.coop/noticias/1235
https://www.ucev.coop/noticias/1341
https://www.ucev.coop/noticias/1367
https://www.ucev.coop/noticias/1341
https://www.ucev.coop/noticias/1367


SOM CONCOVAL 

 
▪ Participem del Consell Valencià del Cooperativisme on el nostre 

representant a la UCEV ocupa un seient. 
▪ Demanem formar part del Consell Valencià de la FP, en tant que 

cooperatives, en tant que centres educatius. 
▪ Reclamem continuïtat del FEM COOPERATIVES i la seva aplicació real i 

efectiva.  
▪ Rearmant el cooperativisme, cap a un discurs comú. Focalització del 

cooperativisme al si de l’economia social. 
▪ Desplegament de l’agenda de contactes amb el nou Govern valencià. 
▪ Modificació de Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana. 

 

 
09/04/2021 

Llum verda a la incorporació de les cooperatives escolars en la Llei de Cooperatives de la 
Comunitat 

 

 
28/06/2021 

Ximo Puig: “Les cooperatives han sigut les empreses més resilients durant la pandèmia” 

El President de la Generalitat es reuneix amb el Consell rector de la Confederació de 
Cooperatives amb motiu dels actes del Dia Mundial del Cooperativisme 

 

SOM UECoE. 
 

https://www.ucev.coop/noticias/1321
https://www.ucev.coop/noticias/1321
https://www.ucev.coop/noticias/1366
https://www.ucev.coop/noticias/1321
https://www.ucev.coop/noticias/1366


• Seguiment i anàlisi de les polítiques educatives i de promoció de l’economia social i el 
cooperativisme d’àmbit estatal. 

• Per mitjà de FED-ACES (Federació Espanyola de Centres d'Economia Social, organització 
patronal que representa els centres d'economia social en la mesa de negociació de 
l'ensenyament concertat a l'Estat): 

• Seguiment de l’aplicació del VIè Conveni Col·lectiu 

• Participació a la Mesa negociadora del VIIè Conveni 
 

 
16/02/2021 

El grup de treball LOMLOE de la UECoE se reuneix amb el Secretari d'Estat d'Educació 

 
 

 
20/07/2021 

Les cooperatives d'ensenyament fan les seues aportacions a la Llei de la FP 

Una representació d’UECoE assisteix a la Mesa de l'Ensenyament Concertat convocat pel MEFP 

 

 
15/06/2021 

Las cooperativas de enseñanza se reúnen con la secretaria general de FP del ministerio de 
Educación 

El Consejo de Ministros aprueba una declaración institucional en homenaje a la comunidad 
educativa que se leerá el sábado 19 de junio 

 

https://www.ucev.coop/noticias/1285
https://www.ucev.coop/noticias/1375
https://www.ucev.coop/noticias/1363
https://www.ucev.coop/noticias/1363
https://www.ucev.coop/noticias/1285
https://www.ucev.coop/noticias/1375
https://www.ucev.coop/noticias/1363


 
22/06/2021 

FED-ACES firma el VII Convenio Colectivo de la Enseñanza sostenida total o parcialmente con 
fondos públicos 

Se ha logrado un acuerdo beneficioso para el conjunto del sector que salvaguarda los derechos 
de los trabajadores y permite la sostenibilidad de los centros 

2.- UCEV ÉS PROMOCIÓ I CONSOLIDACIÓ DEL 
COOPERATIVISME EDUCATIU. 
 
La UCEV posa en marxa accions diverses per promoure i consolidar el cooperativisme educatiu 
valencià. 
 

• Declaració Educativa: 
Edició conmemorativa i Presentació de les X Declaracions Educatives publicades 
que incorpore: 
a) Una compilació dels seus textos. 
b) Una reflexió de fons sobre el que ha suposat aquest projecte del 
Cooperativisme Educatiu valencià. 
 
 

https://www.ucev.coop/noticias/1365
https://www.ucev.coop/noticias/1365
https://www.ucev.coop/noticias/1365


 
11/05/2021 

La UCEV presenta el 27 de maig “La veu i la mirada de les Cooperatives d’ensenyament” 

Una edició commemorativa de les 10 Declaracions Educatives 

 

 

 
28/05/2021 

Miquel Ruiz: “L’escola cooperativa sorgeix en un territori on conflueix utopia i realitat a partir 
de projectes diversos sobre la base dels valors i principis cooperatius” 

La UCEV presenta “La veu i la mirada de les cooperatives d'ensenyament” en un acte on 
reclama el seu paper al debat educatiu 

https://www.ucev.coop/noticias/1346
https://www.ucev.coop/noticias/1356
https://www.ucev.coop/noticias/1356
https://www.ucev.coop/noticias/1346
https://www.ucev.coop/noticias/1356


COOPERATIVES ESCOLARS 

 

Materials Coop Escolars 

 

 
20/10/2020 

Es presenta ESSCOOP, xarxa de foment del cooperativisme, economia social i solidària en 
l'educació 

Pretén servir de lloc de trobada de docents, alumnes i organitzacions de l'economia social i 
solidària 

https://www.ucev.coop/noticias/1220
https://www.ucev.coop/noticias/1220
https://www.ucev.coop/noticias/1220


 
23/02/2021 

La Xarxa ESSCOOP inicia la seua expansió pel territori espanyol 

S'incorpora professorat de Galícia, Madrid i Aragó, i REAS inicia la seua col·laboració amb la 
xarxa 

 
09/11/2020 

Es presenta ESSCOOP, xarxa de foment del cooperativisme, economia social i solidària en 
l'educació 

Al voltant d’un centenar de persones van seguir aquest dimecres la sessió de presentació 
pública 

 

https://www.ucev.coop/noticias/1289
https://www.ucev.coop/noticias/1233
https://www.ucev.coop/noticias/1233
https://www.ucev.coop/noticias/1289
https://www.ucev.coop/noticias/1233


 
03/11/2020 

La xarxa ESSCOOP llança la primera ‘Setmana de l'Economia Social i Solidària’ 

La iniciativa pretén promoure l'economia social i solidària en els centres educatius valencians 
de secundaria 

 

COMISSIONS INTERNES: 

 

 

 

TAULA PER LA FP. 
 

• Disseny d’un Pla Estratègic de la Taula per la FP de la UCEV. 

• Projecte de foment de l’emprenedoria cooperativa en centres de Formació Professional. 

• Interlocució amb el nou Equip Directiu de la Conselleria d’Educació dins l’àmbit de la FP. 

• Jornades de FP 

• Formació 
 

https://www.ucev.coop/noticias/1232
https://www.ucev.coop/noticias/1232
https://www.ucev.coop/noticias/1315


 

 
06/10/2020 

La Taula per l’FP presenta a Manuel Gomicia les ‘Visions i Propostes del Cooperativisme 
Educatiu valencià sobre la Formació Professional’ 

La Comissió de la UCEV planteja al Director General les principals aspiracions del sector en 
relació a aquesta etapa educativa 

 

 
27/10/2020 

La Taula per la FP de la UCEV presenta a la directora general d’Emprenedoria i Cooperativisme 
el seu pla de treball 

Miquel Ruiz: “Va ser una reunió molt profitosa en què, entre altres coses, parlàrem del 
cooperativisme com a estratègia de promoció de l’emprenedoria social” 

 

Els centres integrants de ‘La Taula per l’FP’ participen en una formació sobre el model 
d’aprenentatge col·laboratiu basat en reptes 

En el curs, impartit per la Fundació Zubigune, participen 47 docents de 9 escoles cooperatives 

https://www.ucev.coop/noticias/1212
https://www.ucev.coop/noticias/1212
https://www.ucev.coop/noticias/1225
https://www.ucev.coop/noticias/1225
https://www.ucev.coop/noticias/1236
https://www.ucev.coop/noticias/1236
https://www.ucev.coop/noticias/1212
https://www.ucev.coop/noticias/1225


 
 

 
06/07/2021 

Representants de la ‘Taula per la FP’ de la UCEV es reuneixen amb Manuel Gomicia 

Les cooperatives d’ensenyament traslladen al director general les seues reivindicacions i 
inquietuds davant el desplegament de la nova Llei d’FP 

 

 
02/02/2021 

‘La Taula per la FP’ llança una formació en línia per a docents sota la modalitat de ‘Classe 
Invertida’ 

“Transformar la meua aula en un espai actiu d'aprenentatge”, títol de les sessions, conduïdes 
per Antonio Guirao 

 

https://www.ucev.coop/noticias/1370
https://www.ucev.coop/noticias/1263
https://www.ucev.coop/noticias/1263
https://www.ucev.coop/noticias/1235
https://www.ucev.coop/noticias/1370
https://www.ucev.coop/noticias/1263


 
27/04/2021 

La Taula per l’FP de la UCEV celebra una sessió sobre el seu Pla Estratègic 

 

EL REBOST D’EDUCACIÓ INFANTIL. 
 

• Interlocució amb l’Administració en diferents qüestions: Bo Infantil, extensió del 
model d’universalització de l’Educació Infantil... 

• Visibilitat i participació de l’educació infantil en el sector del cooperativisme. 
• Estudi estrategia de continuitat del sector  

 

 

 
13/10/2020 

La difícil situació de les escoles infantils 0-3 centra la reunió de la UCEV amb el director general 
de Centres Docents 

La baixada generalitzada de matrícula pel Covid-19 està afectant molt negativament la situació 
laboral de molts centres i, en alguns casos, la pròpia viabilitat d’alguns projectes 

 

 
23/02/2021 

El Rebost d’Infantil demana solucions davant la situació de les escoles 0-3 

La UCEV demana la seua col·laboració per definir el model d’educació infantil que defensa el 
cooperativisme davant el desenvolupament de la LOMLOE 

https://www.ucev.coop/noticias/1330
https://www.ucev.coop/noticias/1215
https://www.ucev.coop/noticias/1215
https://www.ucev.coop/noticias/1290
https://www.ucev.coop/noticias/1330
https://www.ucev.coop/noticias/1215
https://www.ucev.coop/noticias/1290


 

16/02/2021 

El Rebost d’Infantil es reunirà per analitzar la situació de les escoles 0-3 

Dijous 18 de febrer, a les 18 h 

 
 

COMISSIÓ D’ORIENTADORES. 
 

Objectius de la Comissió per aquest curs: 
 

1.- Continuar funcionant com a mercat de solucions en què compartim 
coneixements i pràctiques, en la línia del treball realitzat durant els darrers cursos. 
2.- Inclusió educativa: 
• Realitzar una revisió de la nova normativa. 
• Programar una formació específica al voltant del nou marc de la inclusió 

educativa. 
• Reflexionar al voltant del canvi de paradigma quant al nostre rol com a 

orientadores a l'escola. 
 

Pel que fa a la vessant formativa del programa de treball de la Comissió, aquesta es 
planteja: 

 
• Seguir amb la formació iniciada amb el Centre Psicoanalític de València (la 

creativitat, supervisió de casos). 
• Treballar amb Mireia Simó el tema de l'autoregulació emocional en la primera 

infància. 
• Elaboració de una Guía de orientación educativa i professional 

 
 
 

 
03/11/2020 

https://www.ucev.coop/noticias/1284
https://www.ucev.coop/noticias/1227


Nova sessió de treball de la comissió d’Orientadores de la UCEV 

Aquesta comissió estable està oberta a totes les cooperatives d'ensenyament al si de la UCEV 

 
28/02/2021 

La UCEV vol que el nou model d'orientació educativa i professional incorpore l'escola 
cooperativa 

Les cooperatives d'ensenyament aproven la gestió de l'entitat durant l'Assemblea General 

Dijous, 4 de març – 11 h 

 

 
27/07/2021 

La UCEV es reuneix amb la directora general d’Inclusió Educativa 

Raquel Andrés es reunirà amb la Comissió d’Orientadores el pròxim curs per conèixer el seu 
treball 

 

 

https://www.ucev.coop/noticias/1227
https://www.ucev.coop/noticias/1293
https://www.ucev.coop/noticias/1293
https://www.ucev.coop/noticias/1379
https://www.ucev.coop/noticias/1293
https://www.ucev.coop/noticias/1379


3.- UCEV SÓN SERVEIS. 
 
La UCEV emprén actuacions diverses d’assessorament, formació i informació adreçades a les 
escoles cooperatives. 
 
FORMACIÓ. 

• Definició d’un catàleg d’accions formatives adaptat a les necessitats de les 
cooperatives d’ensenyament. 

• Coordinació de les pràctiques d’alumnat de l’Escola Ausiàs March de Magisteri de la 
Universitat de València. 

▪ Marc de col·laboració amb la Universitat de València per al 
desenvolupament de recerca (treballs fi de grau) per part d’alumnat 
universitari investigador. 

 

 
13/04/2021 

Curs "Funció directiva en les Cooperatives d’Ensenyament” 

Els dimecres, des del 21 d'abril al 12 de maig 

 

El.laboració Estudi de Necessitast formatives 

 

https://www.ucev.coop/noticias/1324
https://www.ucev.coop/noticias/1324


 

ASESSORAMENT  
 

 
23/02/2021 

Webinar 'Ajudes 2021 de la GVA per a Cooperatives: Qüestions pràctiques' 

Dijous, 25 de febrer de 2021 - d'11.30 a 12.30 h 

 

 
25/05/2021 

Escoles d'estiu 2021 

 

 

https://www.ucev.coop/noticias/1292
https://www.ucev.coop/activitats/escoles-destiu
https://www.ucev.coop/noticias/1292
https://www.ucev.coop/activitats/escoles-destiu


CONVENIS 
 

 
06/10/2020 

La UCEV i Caixa Popular signen un nou conveni de col·laboració 

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

 

 
15/12/2020 

La UCEV i Arç Cooperativa proporcionen a les escoles federades un nou portal de gestió 
d’assegurances 

Entre les principals novetats de l'eina hi ha la possibilitat de calcular pressupostos i contractar 
assegurances en línia 

 
 
 
 
 
 

https://www.ucev.coop/noticias/1213
https://www.ucev.coop/noticias/1250
https://www.ucev.coop/noticias/1250
https://www.ucev.coop/noticias/1213
https://www.ucev.coop/noticias/1250


ASSEMBLEA 
 
17/11/2020 

La UCEV celebrarà la seua Assemblea General Extraordinària via telemàtica 

Dijous, 26 de novembre - 9:30 hores 

 
10/11/2020 

 
 
 
16/02/2021 

La UCEV convoca les cooperatives d’ensenyament a l’Assemblea General Ordinària de l'entitat 

Dijous, 25 de febrer – via Zoom 

 

 
09/02/2021 

El Fòrum Educatiu Valencià aborda la incidència de la pandèmia 

La UCEV es posiciona amb les organitzacions que aposten perquè les escoles continuen 
obertes i siguen espais segurs 

https://www.ucev.coop/noticias/1237
https://www.ucev.coop/noticias/1281
https://www.ucev.coop/noticias/1278
https://www.ucev.coop/noticias/1236
https://www.ucev.coop/noticias/1278


 

 
09/02/2021 

La UCEV estrena nova web amb què aspira a convertir-se en un espai de referència en temes 
d'educació 

Des d'aquesta setmana, la newsletter també s'adapta a la nova imatge... Esperem que us 
agrade!!! 

 

https://www.ucev.coop/noticias/1277
https://www.ucev.coop/noticias/1277
https://www.ucev.coop/noticias/1277


 
 

 

 

 
 
  



 

REFLEXIONS I PROPOSTA DEL CONSELL RECTOR DE LA UCEV SOBRE L’ACOLLIDA I 

COORGANITZACIÓ DEL XIX CONGRÉS DE LA UECoE. 

Acord del Consell Rector de la UCEV del 16/9/21, presentat al Consell Rector de la 

UECoE del 7/10/21. 

 

1.- Reprendre l’organització del Congrés que s’havia programat per a octubre de 2020 

amb l’objectiu de celebrar-lo a València a la tardor del 2022 implica focalitzar des 

d’ara mateix gran part de la gestió de la nostra organització en la represa de 

l’organització del Congrés. 

• Això és així especialment tenint en compte el model de Congrés que havíem 

dissenyat i sobre el qual ja havíem començat a treballar. 

• En aquests moments i en un escenari encara condicionat per la Covid19, 

percebem que les nostres escoles estan tornant a recuperar paulatinament el 

funcionament anterior a la pandèmia. La seua implicació en l’organització del 

Congrés era clau, però ara mateix la seua disposició per implicar-s’hi 

possiblement no seria la que l’organització del Congrés exigiria. 

 

2.- La UCEV viurà aquest curs un procés electoral: hi ha prevista assemblea per renovar 

el seu Consell Rector al juny de 2022. 

Al mandat i a la gestió de l’actual Consell Rector, el Congrés era un eix molt 

important. Malauradament, la pandèmia va deixar-ne suspesos l’organització, la 

celebració i la gestió de l’impacte posterior. 

El prolongat parèntesi de la pandèmia ha suposat que, en un curs en què l’actual 

Consell Rector finalitza el seu mandat, no resulte convenient assumir una acollida 

del Congrés que es produiria a pocs mesos de la renovació d’aquest CR. 

 

Per tot això volem comunicar que: 

• L’acollida i coorganització del XIX Congrés a la tardor del 2022, és a dir, d’ací un 

any, no resultaria viable per a la UCEV.  

• Sobre la seua programació més enllà d’aquesta data, estaríem disposats a parlar 

per tornar a ser una candidatura d’organització i acollida del Congrés. 


