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Un projecte educatiu des
de la ESO a la Universitat

om una cooperativa d’ensenyament amb 30 anys d’experiència que
ha apostat sempre per l’educació com una eina d’emancipació de les

persones, com un espai
de creixement personal i
col·lectiu i com un instru-
ment per al desenvolupa-
ment de la societat; en els
diversos escenaris on rea-
litza la seua activitat for-
mativa. La nostra missió
és la formació de la per-
sona, potenciant les seues
capacitats d’iniciativa,
autonomia i creixement
personal per a aconseguir
la seua correcta inserció
social i professional. 

La nostra creença en la
persona i en la seua pro-
fessionalitat com a ele-
ment fonamental, ens

porta a ser un centre que recolza i defensa els valors següents: la diver-
sitat com a element enriquidor; la tolerància i el diàleg com a processos
de creixement; la innovació, la qualitat i l'adaptació al canvi com a ins-
truments per a la millora contínua; la flexibilitat i superació davant de les
necessitats i els diferents reptes; la creativitat com a element actiu de
generació de coneixement; la intercooperació com a element estratègic,
com a suma, com a suport i la vinculació a l’entorn socioeconòmic i cul-
tural com a garantia per a la formació integral i la inserció professional.

La nostra activitat es desenvolupa en diversos nivells educatius i trams
d’edat, des de l’ESO a la Universitat, passant pel batxillerat i els cicles for-
matius de FP.  Tractem d’oferir formació per atendre a les necessitats de
capacitació dels diferents col·lectius als qual ens adrecem: famílies, joves,
institucions, empreses, treballadors. 

En Florida la tutoria i l’orientació, se centren en l’acompanyament de l’a-
prenentatge i de la maduració de l’alumnat i en la construcció de bons
estils afectius.
Oferim una atenció
directa i personalit-
zada, amb un alt
grau de dedicació i
disponibilitat del
professorat per a
atendre a la diver-
sitat de l'alumnat i
potenciar la comu-
nicació efectiva del
centre amb l’alum-
nat i les famílies.  

Desenvolupem un
ensenyament inte-
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grat i globalitzador, adaptat a la
realitat i a les necessitats de cada
nivell educatiu. Amb un enfocament
eminentment pràctic i una metodo-
logia dinàmica i inclusiva per donar
resposta a la diversitat de l’alumnat.
La formació es fonamenta en l'ad-
quisició de les competències bàsi-
ques i/o professionals de cada nivell
formatiu i del conjunt d’habilitats i
coneixements que permeta als nos-
tres alumnes a accedir a nous estu-
dis superiors o participar amb èxit
en els nous escenaris empresarials,
professionals i socials.

Mantenim una estreta vinculació
amb l’entorn empresarial dels estu-
dis superiors de cicles formatius i
universitaris, amb una formació en
consonància amb la realitat socioe-
conòmica i cultural més pròxima;
que es tradueix en un elevat índex
d’inserció professional a través de
diversos mecanismes: pràctiques en
empreses, borsa de treball (amb
més de 4.500 empreses col·labora-
dores), seminaris professionals i de
motivació empresarial, centre asso-
ciat al SERVEF, etc.

Un treball col·laboratiu per part del
professorat, basat en la innovació i
l’experimentació i compromés amb
la qualitat i la millora contínua, ens
permet una reflexió permanent
sobre el model formatiu amb una
aposta real per l’ús de les noves
tecnologies de la informació com a
eines docents: campus virtual, aules
d’informàtica de lliure accés per a
l’alumnat, etc.

Per a nosaltres és fonamental acon-
seguir un clima de convivència
càlid, amb unes maneres determi-
nades d’educar a les persones i d’e-
xercir la convivència, conscients que
ensenyar es basa en potenciar els
quatre sabers bàsics que tota perso-
na ha de posseir i que, des de l’es-
cola, s’han de potenciar: aprendre a
saber, aprendre a fer, aprendre a
conviure i aprendre a ser.

Ens defineix la nostra vocació de
servei per a donar qualitat i valor
afegit a allò que fem, adaptant-nos
a les necessitats de l’alumnat i de
l’entorn, per tal que l’alumnat dispo-
se dels recursos i serveis que neces-
siten per al seu desenvolupament
personal i professional.

_ Nom de la Cooperativa:
FLORIDA CENTRE DE FORMACIÓ

_ Estatus legal del centre: 
ESO, Batxillerats i Cicles Formatius
concertats a la Conselleria
d’Educació. 
Estudis universitaris adscrits a la
Universitat de València i a la
Universidad Politécnica de Valencia.

_ Any de creació: 1977

_ Nombre de socis cooperativistes: 
102

_ Nombre d'alumnes: 
ESO: 360
Batxillerat: 175
Cicles Formatius: 398
Titulacions Universitàries: 986
Postgraus: 96
Formació Contínua: 1.335
Formació ocupacional: 255
Escola d'idiomes: 260

_ Oferta formativa: 
Educació Secundària:
ESO (Primer i Segon cicle),
Batxillers: HUMANITATS I CIÈNCIES
SOCIALS / CIÈNCIES I TECNOLOGIA.

Cicles Formatius de Grau Mitjà:
EXPLOTACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS.

Cicles Formatius de Grau Superior:
EDUCACIÓ INFANTIL / ADMINISTRACIÓ I
FINANCES / GESTIÓ COMERCIAL I
MÀRQUETING / MANTENIMENT D´EQUIPS
INDUSTRIALS / SISTEMES DE
TELECOMUNICACIÓ I INFORMÀTICS /
ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS
DESENVOLUPAMENT APLICACIONS
INFORMÀTIQUES / ANIMACIÓ D´ACTIVITATS
FÍSIQUES I ESPORTIVES.

Estudis Universitaris:
GRAU DE MESTRE/A EN EDUCACIÓ INFAN-
TIL / DIPLOMATURA EN TURISME
DIPLOMATURA EN CIENCIES EMPRESARIALS
/ LLICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓ I
DIRECCIÓ D´EMPRESES / DOBLE TITOLACIÓ:
ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D´EMPRESES +
TURISME / ENGINYERIA TÈCNICA
MECÀNICA / ENGINYERIA TÈCNICA
ELECTRÒNICA / DOBLE TITOLACIÓ: ENGIN-
YERIA TÈCNICA MECÀNICA + ELECTRÒNICA.

_ Aspectes singulars del projecte: 
La creença en la persona.
L’atenció a la diversitat.
La innovació i la millora contínua.
La interconnexió amb l’entorn.
La cooperació.
La capacitat emprendedora.

_ Adreça:
C/ Jaume I, 2
46470 Catarroja, Valencia
Tel: 96 122 03 80 / 82
Fax: 96 126 99 33
E-mail: info.general@florida-uni.es
Web: www.florida.es




