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Durant els últims 25 any l’Escola Azorín ha albergat en torn a unes 40  promocions d’infants. 
On són aquestes persones? La nostàlgia ens demana de vegades fer-nos preguntes d’aquest 
estil. I passa això perquè, cada curs esmicolat, el mestre ha arribat a col·laborar en un projecte 
comú humà: la formació de cada un del alumnes que té a la classe. Treballar amb éssers 
humans no és el mateix que fer-ho amb documents, encara que siguin molt importants, amb 
avions, amb grues fent catedrals... Treballar, en nenes i nens, és deixar que es projectin en les 
seves inquietuds, els seus interessos. És estar al costat d’ells mentre deixen anar els seus 
estats d’ànim; les seves alegries i  les seves penes... I és clar aquesta dinàmica arriba a generar 
en el mestre una acció interactiva de “feedback” afectiu al que alguns diuen “carinyo”. No sé 
si la circumstància és bona o no tant. El cas és que acaba passant: els mestres arriben a 
estimar als seus alumnes. 

 
Passa el temps i aquell infant tendre creix, es fa pare, avi... Fa el seu camí... 
Diuen que la infància és molt important, però molt, a la vida de la persona. Això  fa 

sentir-nos importants a les mestres i als mestres. 
 
Dèiem al començament que l’Escola Azorín celebra, aquest any, el seu 25 aniversari. 
I ho ha fet d’una manera cooperativa. Res és casual a la vida. Un dia un grup de 

persones es van trobar amb aquesta possibilitat; la van agafar i porten tots aquets anys 
ajudant-se i ajudants a nens.  

 
No voldria caure al tòpic que treballar i formar-se en una escola cooperativa 

“imprimeix caràcter”. Però ens faria feliços pensar que aquests cents i cents d’alumnes que 
han estat a l’ Azorín siguin capaços de projectar la dinàmica cooperativa allà on siguin. És a dir 
que entenguin que, avui dia, per a la consecució de qualsevol objectiu és més pràctic treballar 
en grup. No per dissoldre’s en ell. Sinó per projectar-te i ajudar a projectar-se als altres. 
Aquesta dinàmica de treball personal dintre del grup, comporta un adiment important:                
LA GENEROSITAT. Aquest valor és el que durant 9265 dies ha intentat predicar l’Escola Azorín.             

 
     

 

 Venerando Murciano León 

  

Perquè ningú pot saber per tu. Cap pot creure per tu. Cap ni un pot fer recerca per tu. Cap 

persona pot fer per tu el que tu mateix has de fer . La existència cap altre la pot viure per 

nosaltres, perquè és nostra. Això no vol dir que no puguem fer tots aquest camí  agafats de 

la mà. 

Vemur. 

Independent sempre, aïllat mai. 

Paul Verlaine. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
   

 

  

Hola a todos. 

 

Desde el AMPA queremos hacer una breve despedida, de unos meses, a todos los 

padres, madres, niños, niñas profesores y no profesores de la escuela, desearos 

que paséis un buen verano, y nos vemos a la vuelta. 

 

Para muchos de vosotros es un día normal, como los anteriores, pero para los 

niños y niñas de sexto es uno que marcará sus vidas. 

 

Es triste porque es el último, después de años de entrar y salir, de jugar y estudiar, 

unos años de constante lucha, por aprender algo nuevo cada día. 

 

Nos tienen que dejar, empieza una nueva etapa, atrás dejarán en el recuerdo de 

todos nosotros sus primeros años de estudiantes. 

 

Pero bien, el siguiente paso es mirar hacia el “futuro”. 

 

Desde el AMPA os deseamos de todo corazón que la siguiente etapa sea tan 

bonita como la que habéis tenido “AQUÍ”. 

 

¡¡¡BUENAS VACACIONES!!! 

   

AMPA AZORÍN 



 

 

 

 

 

 

Classe dels conillets EI-0 
 

Els nostres petits i petites 
juguen, ballen i aprenen cada 

dia amb ganes i il·lusió.  
Les educadores estem molt 

satisfetes dels progressos que 
van aconseguint i de l’estimació 
que ens demostren. Continueu 

així! 
 

Us desitgem un bon estiu a 
tothom. 

 

 
Classe dels pollets EI-1 

Classe dels cargols EI-2 

  



 
 
 

Els grans de la Llar hem visitat les parades del 
Mercat de Santa Eulàlia.  

Hem gaudit molt i hem participat comprant 
algunes fruites de l’estació com ara: maduixes, 
cireres, kiwis, figues,...  

I, a més a més, com ens vam portar molt bé, ens 
van regalar una bossa de fruita per cadascú.  

Què contents que vam sortir!!! 

 
 
 
 
 

Els nens i nenes de EI 2 anys 
participem amb ganes en totes les 
activitats realitzades a 
psicomotricitat. 
D’aquesta manera aprenem i ens 
fem grans. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Des d’aquestes línies us volem fer partíceps de la importància de l’estimulació en els 

primers anys de vida, així com donar-vos a conèixer algunes de les tècniques que emprem 

quotidianament. 

Primerament definiríem l’estimulació com una manera lúdica de fomentar, a través dels 

sentits, les capacitats dels nens i nenes mitjançant tècniques prèviament planificades en el 

context de l’activitat quotidiana. Els seus objectius principals són: 

- Millorar la capacitat intel·lectual. 
- Aconseguir el control personal. 
- Millorar l’autoestima i les relacions socials. 
- Adquirir normes bàsiques de convivència: ordre, respecte, sociabilitat... 
- Participar en tasques de grup. 
- Adquirir hàbits d’observació i d’atenció. 
- Aprendre jugant. 
- Facilitar la pressa de decisions. 

Per aconseguir-los es treballa, per una banda, la psicomotricitat a partir de circuits amb 

els exercitin el gateig, el gir, voltar, saltar, llençar, botar... Això els permet aconseguir l’equilibri, 

la coordinació, la lateralitat... D’aquesta manera aconseguim conèixer i respectar les possibilitats 

del propi cos. 

Per altra banda es fan servir també les activitats artístiques i creatives. En aquestes edats 

és un bon moment per a fomentar la creativitat i la lliure expressió de les percepcions i 

sentiments. Com ja sabem, la fantasia i la imaginació formen part de la personalitat infantil i els 

infants gaudeixen amb la realització d’activitats plàstiques, musicals i rítmiques. 

També es fan servir tècniques d’estimulació així com les audicions musicals que 

desenvolupen la capacitat auditiva, l’aprenentatge de noves llengües, la capacitat d’escoltar i 

discriminar sons, la sensibilitat, la creativitat i la imaginació. 

Emprem així mateix els bits d’informació que són il·lustracions i/o fotografies que 

presenten al nen o nena imatges del seu entorn. Serveix per augmentar la capacitat de retenir 

informació, augmentar vocabulari, conèixer objectes, ésser vius, personatges, obres d’art i 

desenvolupa la capacitat d’atenció, la memòria visual i auditiva.  

De manera que el protagonista de l’aprenentatge sempre és el nen o nena, i tota l’activitat 

gira al voltant d’aquest principi. 

LES EDUCADORES DE LA LLAR 

 

 

 

 
  



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Classe dels pingüins EI-3 
Som Educació Infantil. Estem aquí per desitjar-vos un bon estiu. 

Nosaltres segur que ho passarem molt bé 
i al setembre tornarem per aprendre moltes més coses. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classe dels dofins EI-4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Classe de les balenes EI-5 
  



 
 

ANEM AL ZOO 
Els alumnes d’Educació Infantil van anar al zoo. Aquell dia feia sol, però anaven 

preparats amb les seves gorres i l’aigua. Només arribar tocava esmorzar per 

agafar forces per l’excursió. Van anar en tren, van jugar al parc i per suposat van 

veure molts animals. 

 Estaven emocionats i encantats amb la visita. Aquí teniu una mostra dels seus 

dibuixos. 

 

  

  

    

  

 

 

  

   

 

   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BON ESTIU!!!  

Leire Ivan 

Júlia G. 
Júlia V. 

Enric 

Joel 





  



L’Educació Infantil es regula com una etapa educativa que s’organitza en 
dos cicles, de 0 a 3 anys (Llar d’Infants) i de 3 a 6 (Parvulari). 

Aquesta etapa no és obligatòria, però sí necessària per la nostra societat. 
Té la finalitat de contribuir al desenvolupament físic, afectiu, social i 
intel·lectual dels nens i nenes. 

Cada nen/a té un desenvolupament maduratiu propi. El nostre paper 
consisteix en respectar-lo oferint-li estímuls , experiències, informació... perquè 
ells, a partir dels seus aprenentatges previs, puguin anar construint de nous. 

Actualment ens trobem envoltats de llenguatge escrits. Des que neixen 
els nostres infants conviuen amb rètols, fulletons publicitaris, diaris, ordinadors, 
llibres, revistes, televisors,... i això ha fet que s’estimuli abans la necessitat i la 
motivació per accedir al llenguatge escrit. 

Això sí, cal anar amb compte, hem de respectar el procés natural i 
individual en què es troba cadascú. 

Petits consells: 

- Tenir a casa diferents tipus de material imprès (revistes, llibres, diaris, 
receptes, publicitat, invitacions,...) 

- Llegir amb els nostres fills/es les produccions que elaborin (notes, 
treballs, etc.) 

- Parlar amb ells amb un llenguatge clar i correcte. 

- Acceptar les produccions que fan els nens i nenes com una forma de 
comunicar-se. 

- Valorar sempre positivament el seu esforç. 

- Continuar llegint-los encara que ells ja siguin capaços de fer-ho per si 
sols. 

MESTRES DE PARVULARI 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe de 1r EP 
 

Hola a tots i totes. Som 1r i 2n de Primària.  
Juntament amb els nostres mestres us desitgem un bon estiu. Fins aviat. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Classe de 2n EP 
 





  



 

 

 

 

La llengua és una eina o instrument de comunicació i expressió que s’adquireix 

des dels primers anys de vida. A través de la llengua el nen o la nena no només 

construeix les seves idees, sinó també els coneixements acumulats durant tota la 

vida. És per això que la pràctica sistematitzada i l’ús constant i lliure de la llengua és 

la base per a la seva educació. Durant l’escolarització l’alumne/a s’anirà endinsant en 

el gran món que envolta la llengua; primer coneixerà el llenguatge oral i, de mica en 

mica, anirà comprenent i adquirint l’escrit. 

Llegir i escriure és més que la capacitat d’enviar sons i grafies o d’interpretar i 

utilitzar un codi. Inclou també la capacitat d’expressió i comunicació de diferents 

idees, dos aspectes que si oralment ja presenten dificultats, de forma escrita encara 

es converteixen en una tasca més complicada. 

Al primer cicle de l’educació primària es dóna especial importància al treball de 

la llengua escrita. Els alumnes durant tota l’educació infantil han estat coneixent i 

treballant la llengua oral i tot el què l’envolta, i quan arriben a l’educació  primària 

comencen a endinsar-se en el món de la llengua escrita. La lectura i l’escriptura són 

dos dels aprenentatges més importants que proporciona aquesta etapa escolar, ja 

que són dos instruments imprescindibles per al desenvolupament i l’aprenentatge del 

nen o la nena.  

En conseqüència, l’ensenyament de la lectura i l’escriptura es converteix en 

una de les principals tasques dels mestres i les mestres d’aquesta etapa escolar. 

S’han de fomentar actituds positives que animin als alumnes a utilitzar la llengua 

escrita, a llegir i escriure i a passar-s’ho bé fent-ho. Els nens i les nenes han de 

descobrir l’interès i els beneficis que li pot proporcionar tot aquest aprenentatge. Tot 

plegat es pot aconseguir proporcionant diferents activitats, tallers i propostes de treball 

per ajudar a fer una escriptura i una lectura més fluïdes i disteses i, per tant, més 

agradables i divertides. 

Així doncs, adquirir uns bons hàbits de lectura i escriptura, és molt important 

per al desenvolupament i l’aprenentatge dels nens i les nenes, ja que d’aquesta 

manera poden captar els infinits coneixements que els envolten no només de forma 

oral, sinó també comptant amb l’ajuda de la llengua escrita, una forma de la llengua 

molt present a la nostra societat .          

Mestres de Cicle Inicial 



 

 

 
 

Classe de 3r EP 
 

Nosaltres som el Cicle Mitjà.  

Hem treballat molt enguany i ens mereixem unes bones vacances.  

Però també repassarem totes les assignatures perquè sinó al setembre... 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Classe de 4t EP 
  



 

 

 

 

 
  

TROBADA DE CORALS 

 

Els alumnes de 3r vam anar a la 

Trobada de Corals que es va celebrar 

al teatre Barrades. Una de les 

cançons que vam cantar és la de la 

“Margarideta”.  

La recordeu? Diu així... 
 

Margarideta, lleva't de matí 
que ja és tard de matinada; 
Margarideta, lleva't de matí 
de seguit ves-te a vestir. 
 
Prou em llevaria jo, 
si mitgetes jo en tinguera, 
prou me'n llevaria, jo, 
però mitgetes no en tinc, no. 
 
Pere va a la plaça, 
Pere ja n'hi compra, 
Pere ja se'n porta, 
Pere ja és aquí. 
Margarideta, lleva't de matí. 

Laia Montilla 
 

DONA I OCELL 

 

Vam anar a veure l’escultura de Joan Miró 

“Dona i Ocell”. 

Hem anat en metro, després hem arribat i hem 

parat a esmorzar. 

Després la professora ens ha explicat una mica 

on estàvem. 

Va ser molt divertit! 

L’escultura era molt gran i molt acolorida; 

tenia blau, vermell, groc, verd... 

És molt bonica. 

Sara Ortega 
 



 
 
 
 
El dilluns 30 de maig vam anar a l’Auditori de Barcelona a 
cantar. Primer vam anar en metro i quan vam arribar vam fer 
l’assaig, cantant totes les cançons. Quan va arribar el concert em 
vaig posar molt nerviosa, però quan vaig pujar a l’escenari, em 
vaig tranquil·litzar. Hi havia un noi i una noia que eren els 
protagonistes i també cantaven, a més de la narradora i els 
músics que tocaven instruments com el piano, les timbales, el 
clarinet... Hi havia també molta gent d’altres col·legis que cantaven el mateix que 
nosaltres. A l’escola vam fer un sorteig per saber a qui li tocava els pals de pluja, el paper 
de cel·lofana i picar amb els dits per fer el soroll de la pluja. També havíem de portar un 
mòbil de cartró però altres col·legis el portaven de veritat. Les samarretes eren negres 
amb una lletra que brillava amb una llum especial, igual que els arbres que havíem fet 
amb el professor.     Claudia Ucar 
 

El dilluns 30 de maig vam anar en metro a l’Auditori de 

Barcelona a cantar. Quan vam arribar, vam fer un petit assaig 

abans que comencés l’obra; per cert es deia “Beceroles” i 

tractava sobre l’Alfred i l’Elisabeth, un noi i una noia que van 

surcant les mars Grega, roja, Negra, Índica, el Mare Nostrum i 

el Mare Monstrum. Eren més de set-cents nens  cantant, un 

munt d’escoles. Tots portàvem una lletra fluorescent a la 

samarreta que havia de ser negra. També un arbre pintat de 

rosa per una banda i verda per l’altra, que l’havíem d’aixecar al començament per la part verda 

per fer que era un bosc i al final per la part rosa. Hi havia molts músics, uns que tocaven el 

piano, altres que tocaven la flauta, el clarinet, el violí,,,La directora abans de començar l’obra 

ens va dir: “Igual mai més tornareu a trepitjar aquest escenari, aprofiteu l’ocasió”.  

                  Raúl Barroso   
 

 

El dia tres de juny, que va ser divendres, vam anar al Molí Paperer. Quan vam arribar, després d’esmorzar, vam 

anar a la porta del museu i va sortir un monitor que es deia Lluís. Ens va dir 

que faríem una gimcana; eren quatre equips de diferents colors. La primera 

prova era amb diaris fer trossets petits de paper i la va guanyar l’equip negre. 

La segona prova era portar un paquet de 500 fulls al cap, aguantant-lo amb 

una mà. També van guanyar els negres. La tercera prova era estendre fulls de 

paper amb un objecte antic. La van guanyar els vermells i per últim, s’havia 

de trobar un cartell amagat, que el va trobar l’equip blau. Quan vam entrar al 

museu hi havia una altra monitora que ens va explicar com ho feien abans per 

fabricar paper.    Eric Sánchez 
 
El dia 3 de juny vam anar a veure el Molí Paperer. Vam arribar a l’escola i ens vam anar cap a l’autocar tots els de 

tercer i quart. Quan vam arribar vam fer una gimcana que consistia en quatre proves relacionades amb aquell 
temps. Després vam entrar al museu i ens vam explicar tot el treball  que 
suposava fer fulls de paper. Ens vam dir que ara es fa molt ràpid amb les 

màquines. Després de la visita vam anar a fer un taller que era molt divertit. 
Havíem de fer tres fulls de paper; un reciclat, un blanc i un altre groc. 

Cadascú tenia un segell; el reciclat, unes tisores, el blanc l’escut de 
Capellades i el groc, un drac. Després vam anar a un poliesportiu que va 

ser el lloc on vam dinar i després jugar.               

  Ainara Benítez 



  

Aquest any 2011 es commemora el centenari de la mort de Gustav 

Mahler. Va néixer el 7 de juliol de 1860 en una família  de petits comerciants a 

Moràvia. Els seus pares van tenir 14 fills, 5 d’ells van morir només néixer. Des 

de petit,  Mahler  va viure de molt a prop situacions difícils, malalties, morts i 

van ser per a ell de gran influència musical. 

Mahler va patentar innovacions tècniques, com l’escenari giratori i la 

col·locació de l’orquestra amagada a sota de l’escenari.  Mahler de procedència 

jueva va haver de convertir-se al catolicisme per poder formar part de l’opera 

de Viena, tot i així va patir una ferotge campanya antisemita, per la qual va 

haver de fugir als Estats Units com a director de l’orquestra del Metropolitan 

Opera House fins el 1909 i de la Filharmònica de Nova York fins el 1911.  

Musicalment Mahler és reconegut per la seva reinterpretació de la cançó, 

els poemes simfònics i les cantates, tal com les coneixem avui dia. Va morir el 

18 de maig de 1911 a Viena. 

Enguany nombrosos auditoris d’arreu del món interpreten les seves 

composicions, com a  l’auditori de Barcelona on actualment trobem un extens 

programa dedicat a l’autor. 

Aquest curs 2010-11 els alumnes de 4rt han treballat  una cantata del 

compositor Enric Palomar (Badalona, 1964) i han pogut cantar-la a l’auditori 

de Barcelona juntament amb altres escoles. Ha sigut tot un èxit, enhorabona!!  

 

David Guinot Turroja 

 



 
 

Classe de 5è EP 
 

Aquí estem els grans, els de Superior. Hem après fórmules, 
capitals, músculs, vocabularis, conjugacions i moltes més coses.  

Ara descansarem sense oblidar-nos d’estudiar i llegir.  
Els de 6è no hi serem però mai oblidarem l’escola. Bon Estiu.  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 
Classe de 6è EP 



 
El dia 11 de Maig vam anar al Museu d’Història de Barcelona. 
Vam veure un vídeo que tractava sobre la Barcelona antiga, anomenada “Bàrcino”, en temps 
remots. 
Feien una mena de cementiris a fora de les ciutats per recordar als difunts, quan passessin per 
allà. A “Bàrcino” hi havia un fòrum, un temple i les botigues anomenades “Tavernaes”.  
També hi havia una mena d’ edificis econòmics. 
Els dos carrers més importants eren el Cardo i el Decumanus. 
Les ciutats estaven molt organitzades i les cases s’ anomenaven Domus, si eren rics, i Insulaes, 
si eren més pobres. 
Les domus tenien moltes habitacions, en canvi, les insulaes no. Les domus tenien unes estances 
petites pels esclaus i grans per als propietaris i hi havia dues parts, la de hivern i la de l’estiu.  
Unes piscines, però, no les utilitzaven per banyar-se sinó per relaxar-se. Quan feia calor es 
traslladaven a l’ altre part de la casa.  
L’ habitació del pare estava col·locada al centre de  la casa i tenia una finestra per vigilar els 
esclaus, els nens... 
Vam fer un viatge simbòlic de 2000 anys per veure les restes d’ un barri de la ciutat de 
“Bàrcino”.Vam veure la bugaderia i altres botigues. 
Per acabar vam fer el taller :Fundació d’una colònia romana.  
La sortida va ser molt interessant i divertida i ens va agradar molt! 

Rubén Pérez, Albert Bernal i Jan Solana 

 

LA PRIMAVERA ÉS AQUÍ 

ARA SALTEM AL LLIT. 

JA SURTEN LES FLORS 

AMB EL SOROLL DEL BOSC. 

DESPRÉS VINDRÀ L’ESTIU 

I FAREM PIU PIU. 

 

ARRIBA EL COLOR GROC 

QUE VA PER TOT EL MÓN. 

LA PRIMAVERA ÉS AQUÍ 

ÉS MOLT DIVERTIT! 

 

Rubén Pérez 
 

 

 

A LA PRIMAVERA COMENÇA EL CALOR 

PER AIXÒ SURTEN LES FLORS. 

 

LA PLUJA LES REGA 

EL SOL LES ASSECA. 

 

L’AIRE LES MOU 

PERQUÈ DE COLOR OMPLIN EL MÓN. 

 

Saul Escartín 
 

 

  



 

ELS ALUMNES MÉS GRANS MARXEN DE L’ESCOLA. EMOCIONS I SENTIMENTS ES 

BARREGEN. AQUÍ TENIU UNA PETITA MOSTRA QUE VOLEN COMPARTIR AMB TOTS 

AQUELLS QUE ELS ESTIMEN. 
 

  - Aquí, el nostre cor s’ha omplert de felicitat, amistat, companyerisme i fidelitat. Anys passant-ho bé aprenent cada dia coses 

noves i cada dia fent més amics. Els cors més grans del món, es troben aquí i junts han fet una gran escola. 

   Carla Bernardo  
- Aquests anys han estat el més bons de la meva vida. He conegut a molta gent, des de professors que ens han ensenyat fins a 

companys/es que m’han ajudat a aprendre quin és el significat de l’amistat. És una escola petita però les persones que hi ha dins 

tenen el cor més grans del món. Costa anar-nos d’aquesta escola però ho hem de fer per seguir la nostra educació. Fem un adéu 

però espero que sigui un fins aviat.  

David Bolea 
- En aquesta escola, per molt petita que sigui, hem passat alguns dels moments més bonics de la nostra vida. Els professors ens 

han ensenyat tot el que sabem. A més sempre hem passat una bona estona amb vosaltres: a les colònies, a les excursions i a 

totes les classes des d’educació física fins a matemàtiques. I ara estem a sisè on volem que no s’acabi tot això perquè ha estat 

tot molt bonic i això no ho tornarem a viure a la vida. Ara anirem a l’institut així sabreu que tindreu un lloc al nostre cor. 

Marc Calero 
- Hem passat molts anys aquí i ens heu ensenyat a comportar-nos. Hem après en les explicacions, sortides a llocs... Ens heu 

ajudat a caminar, a parlar, a llegir, a escriure... MOLTES GRÀCIES. 

                                                                     Pau Cortada 
- Molts anys hem estat a aquesta escola, de moltes persones hem après: ens heu educat, ajudat en els moments més difícils, hem 

après a parlar una mica el català, molts bons moments de diversió hem passat amb el nostre bon tutor etc... Totes les persones 

que hi ha a aquesta escola tant professors,  directors,  secretaris com cuineres. Hem conegut molts nens i nenes que són molt 

bons amics, finalment voldria dir que hem costarà una mica acostumar-me a estar sense alguns amics, el meu tutor, però, ara 

tinc un nou camí i m’esforçaré al màxim. Fins aviat! 

 David Cruz 
- Ens acomiadem de vosaltres. Amb un forat immens al cor. Mai hauria pensat que em seria tan difícil anar-me’n d’aquí. Sense 

vosaltres, professors, tot serà molt pitjor. (David, Rosa, Anna, etc.) Ens heu donat molts bons moments amb rialles i de més. 

D’altres no tan bons ens l’hem buscat sols. Ara us diem adéu però sempre us durem al cor. Bye,bye!!!!!! 

Lidia Gálvez 
- Fa temps, vam arribar a aquesta escola i vam dir hola. Han passat uns quants anys i arribat l’hora de dir l’adéu final. Tots els 

darrers anys hem aprés a conviure i a sobreviure tan  als moments fàcils com els difícils. La nostra estància en aquesta escola ha 

estat agradable i comprensiva. Gràcies a tots vosaltres per fer que l’educació sigui més divertida i satisfactòria. 

Rubén Gañán 
- En aquesta escola, des que érem petits, hi ha hagut moments molt divertits. Molts passos gràcies a vosaltres hem seguit, ara 

hem de fer el nostre camí sense la vostra companyia. Ara a l’escola on anem, mai ens oblidarem de vosaltres que tant heu fet 

per nosaltres, companys i tots els professors que tant ens heu ajudat al llarg de la nostre vida. Espero que aquest adéu només 

sigui un fins aviat, ja que en aquesta escola hem aprés de tot, a comportar-nos i fins i tot a parlar, però les coses bones no duren 

per sempre, aquest és el nostre cas. 

                                                                                                                            Jesús García 
- Com és el últim any volia dir a tots els professors i professores de l’escola Azorín que tots aquests anys he après moltes coses 

com per exemple: estudiar, no pegar, no insultar etc. En aquesta escola m’han educat molt bé, per últim us volia dir que heu 

estat bons professors i professores des que vaig venir aquesta escola, m’ho passat mot bé tots aquests anys. NO US 

OBLIDARÉ! 

 Andrea Garrido 
- Per començar vull dir que són molts anys els que he passat i els que hem passat aquí, es a dir en l’ escola Azorín. Jo, i crec que 

moltes més persones, han descobert quin és el significat de: ajudar, de no deixar a ningú de costat,d’estudiar, d’aprendre, i 

moltes més coses, però el que ens ha ensenyat més important és que mai hi ha que rendir-se sigui difícil o fàcil. També vull 

parlar amb tota l’ amistat que he tingut amb els professors/professores i tutors/tutores. Perquè encara que sigui la seva obligació 

ells ens han ajudat encara que siguin coses de l’escola o coses de fora de l’escola. Per això crec que he sigut un nen molt 

afortunat per tocar-me una escola amb què els professors tenen un cor molt gran. I amb tot això, encara que hem posi trist, vull 

acomiadar-me de l’escola, dels professors i de tots els grans amics que he pogut fer. MAI US OBLIDARÉ I PER SEMPRE 

ESTAREU AL MEU COR!!!  

Adrià Gimeno 
- En aquesta escola hem fet amics i hem viscut moments molt agradables. Ara marxem però mai oblidarem aquests moments que 

hem gaudit. Una abraçada a tothom. 

Gemma Iranzo 
- Aquests  anys  hem  estat tots plegats en una escola petita. Hem après el que vosaltres ens heu ensenyat. Són molts anys els que 

hem passat  i ara és hora de marxar. I que cadascú vagi pel camí  que ha escollit per ser feliç. Adéu!! 

Arnau Marín 

 

 
 



 

  
 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

  

- Han estat, al menys per mi, uns anys plens d’alegria. Amb petits cors que, mica en mica, van creixent i donen lloc a moltes 

esperances i molts somnis per complir en aquesta escola. No estarem molt més en aquest col·legi. Espero que una petita part 

de nosaltres estigui a la vostra ànima. Us enyorarem.  

Pablo Martín 
- Muchas  gracias  por  todo  lo que  han  hecho  por nosotros. Este ha sido mi mejor año con todos  ustedes. Es algo maravilloso 

tenerlos a todos  como  grandes  amigos  y les agradezco  a  todos los profesores  por lo que nos han enseñado , aunque a veces 

nos comportemos mal. Muchas pero muchas gracias a todos, nunca los olvidaremos siempre  estarán  presentes en nuestros 

corazones. 

                                                                                                                         Lisbeth  Paola  Meza 
- Aquesta escola ha sigut la nostra vida plena de persones que ens han ajudat durant molts anys. Ens han ensenyat i hem après, 

però ara es hora de marxar. Encara que no estiguem aquí sempre us tindrem al nostre cor. 

Arnau Millán 
- Nosaltres som una gran família: Els companys i companyes som germans I els professors són els pares. No oblidarem el temps 

que hem passat  aquí a l’escola Azorín, per això diem adéu amb una abraçada molt fort. Mai oblidarem el temps passat aquí a 

l’escola des de ven petits fins els onze anys. No us oblidarem.  

                  Judit Muñoz 
- Molts anys aquí hem passat i la convivència difícil  ha estat. A  pesar de haver-nos costat entendre el concepte AMISTAT 

tenim moments fantàstics. Molt de temps ens costarà poder oblidar aquells dies feliços que una vegada van passar i que mai 

més tornaren a trobar al nostre camí, aquells dies dels que només ens queda el record al fons del nostre cor. Hem après coses 

que ens han servit de molt. Tots els professors que amb nosaltres han estat encara que ja no estiguin amb nosaltres es mereixen 

un gran premi per tots aquests anys aguantant tot el que els hem fet passar.  

Camila Palomino  
- Tots  aquests  anys hem estat els millors de la meva  vida. Ens heu ensenyat a fer moltes  coses com per exemple: a escriure, a 

llegir, a comportar-nos bé  a classe ....Us  agraeixo  a tots els professors el que heu  fet per nosaltres.  Mai  us  oblidaré un petó 

de tots els nens i nenes de sisè. 

Laura Navas 
- En aquesta escola m’ho he passat molt bé amb tots vosaltres (professors/es: la Emi, el David Bernal, el David Guinot, la Rosa, 

la Ana...)  Hem estat de rialles, etc. En aquesta escola aprens moltes coses, per això ens costarà anar-nos-en. Ah i... abans de 

dir-vos adéu us volia dir una cosa, qui ho llegeix-hi això, a sisè 6º us ho passareu d’allò més bé. SENSE VOSALTRES 

PROFESSORS NO FARÍEM RES. Fins aviat!!!!! 

Marta Pelegrín 
- Fa  temps que estem aquí. M’ha agradat tot el temps que hem estat tots  junts.  És una aventura molt bona. Sempre estareu al 

meu cor. Tots  hem passat molt i molt bé. També he tingut uns quants problemes, però això ara és igual. L’important és que 

han estat uns anys molts bons. Fins aviat. 

Albert Ramos 
- A l’escola Azorín tots hem passat bons moments i no tan bons. Jo vaig entrar a l´escola a p5, a la classe de les balenes, on  

teníem de professora la Glòria, però el que tots hem après és el valor de l’amistat. En l’escola hem après molt, i per això tots 

viurem feliços i  tindrem  famílies que ens cuidaran. 

Noelia Rodríguez 
- He viscut molts anys aquí, el meu cor ha estat feliç. És una escola petita, però és molt familiar. Tot l’ajut els professors ens 

han donat. Ens han ensenyat moltes coses, però les millors han estat conviure, escriure i estudiar. Fer coses noves a tots ens ha 

agradat. MOLTES GRÀCIES A TOTHOM, DONCS TOTS SOU UN SOL. 

                                                                Alba Tapia 
- Com cada any, els de sisè han de marxar I aquesta etapa, per mala sort ens ha arribat. Tot el que nosaltres hem après. Ha sortit 

del vostre cor amb fidelitat. Vosaltres els professors ens heu educat. Amb l’alegria i la sinceritat. Ara dic un molt gran adéu, 

que espero que no duri per sempre. 

Jaume Villasante 
- Han estat molts anys aquí. Molts companys nous i uns altres de tota la vida, ara els diem adéu. També a tots els professors i 

professores que ens han ensenyat tot el que ara sabem. Hem rigut i hem plorat, però sempre amb confiança. Trobarem molt a 

faltar la nostra escola. 

Irene Vizcaino  
- Aquest any  és el l´últim. Vull dir un adéu amb els meu amics: Pau, Marc, Pablo, Arnau Marín . . . . . i vull dir un adéu al meu 

tutor, el professor David i no vull que aquest adéu duri molt temps .                                    

            Kai wen  Wang  

 
 

 

 

 

 
 



  

Azorín, mi escuela y la de muchos que han pasado por aquí. Encontrar el 

nombre para denominarla no fue realmente difícil. ¡Veinticinco años de 

cooperativismo!. 

    Pero…  ¿qué es el tiempo?. Según el diccionario, es una magnitud física que 

mide la duración de los acontecimientos de nuestra vida. 

El paso del tiempo es la semilla que plantamos en cada una de las etapas de 

nuestra vida: nos motiva, nos hace dudar, temer, desconfiar, caernos y levantarnos 

con la fuerza suficiente para seguir adelante .La transformación interior no se trabaja, 

es un proceso que la vida va haciendo segundo a segundo. Los cambios los vivimos 

todos , unos de manera consciente y otros se resisten a ellos de manera inconsciente. 

     La permutación de mentalidad y de estructuras somete con frecuencia a la 

discusión de ideas recibidas. Los padres y los educadores experimentan dificultades 

cada día mayores en el cumplimiento de sus tareas. La escuela no es un edificio en el 

desierto, ella vive y convive con su contexto social. Antaño la escuela se prolongaba 

en la sociedad. Hoy es la sociedad la que se introduce en la escuela. Una sociedad 

confusa, de espacios sociales enfrentados e instituciones contradictorias. Las 

demandas se multiplican: Familias: disciplinen sin frustrar a unos hijos con los que 

jamás entraremos en conflicto. Empresas: formen a los profesionales que demande 

el mercado. El Estado: formen buenos españoles, vascos, catalanes… según el 

currículo prescrito y no se hablan entre ellos. El diálogo se ha roto y la escuela se ha 

quedado sola. 

      La materia se transforma al igual que nosotros vamos transformándonos en 

individuos que  avanzan: desde un principio hasta un final, elevación, caída y vuelta a 

empezar. En la sucesión de los cambios que noto y con  la esperanza de que nazcan 

nuevas ilusiones, espero que  crezcan nuevos sueños y lleguen a su madurez sin 

decaer en el intento.   

Manuel Durán 



 

 

 

 

 

 

 

 
Clàudia Piña 

1r EP -1r Premi 

Yeray Franco 

1r EP -2r Premi 

Pau Esteras 

1r EP -3r Premi 

 

 

 

 

 

Laura Labari 

2n EP -1r Premi 

Gonzalo Gómez 

2n EP -2n Premi 

Marc Solano 

2n EP -3r Premi 

 

 

 

 

 

Irene Pérez 

3r EP -1r Premi 

Genís Millán 

3r EP -2n Premi 

Andrea Pérez 

3r EP -3r Premi 

 

 

 

 

 

Clàudia Ucar 

4t EP -1r Premi 

Hèctor Pallarés 

4t EP -2n Premi 

Raul Rodríguez 

4t EP -3r Premi 

 

 

 

 

 

Mireia Montesinos 

5è EP -1r Premi 

Albert Bernal 

5è EP -2n Premi 

Isamar Morte 

5è EP -3r Premi 

Jesús García 

6è EP -1r Premi 

Jaume Villasante 

6è EP -2n Premi 

Lídia Gálvez 

6è EP -3r Premi 

Aquest any, celebrant el 25è aniversari de l’Escola Azorín com a Cooperativa,  

els alumnes van tenir com a tema de redacció del certamen literari “La Meva Escola”. 

Tot seguit us fem cinc cèntims amb les fotografies i els escrits guanyadors de tota l’etapa de Primària (de 1r a 6è). 



1r EP – (1r premi) 

PSEUDÒNIM:  Arenita 

NOM: Clàudia Piña 

M'agrada l'escola perquè tinc molts amics. M'ho passo molt bé amb ells perquè juguen 

molt amb mi. M'agrada molt treballar amb els meus companys. 

 

2n EP – (1r premi) 
PSEUDÒNIM:  Fresa 

NOM: Laura Labari 

Hi havia una vegada una escola que es deia Escola Azorín. L'escola era gran i, per fora, 

era de color taronja. A 2n la professora es deia Emi i la de 1r es deia Josefina, 1r i 2n estaven 

junts. El pati de 2n passa per les dues finestres de 1r. Els alumnes de 2n quan ja s'acabava el 

curs, feien multiplicacions del 2, 3, 4 i 5. Les parets dels dos patis eren verdes i les dues classes 

tenien dues finestres. Aquell dia era dimecres tretze d'abril, vam pintar un dibuix de Sant Jordi i 

l'escola tenia vint-i-cinc anys. 

Aprens moltes coses, a sumar, a restar, a multiplicar i moltes coses més. I la nostra professora 

es diu Emi i fa tot el que pot per nosaltres. I al cole hi ha una biblioteca. 

 

3r EP – (1r premi) 
PSEUDÒNIM:  Piscis 

NOM: Irene Pérez  

La meva escola és la més estranya de l'univers però el dia més estrany va ser el dia de 

Sant Jordi. Aquell dia la classe de 3r estava en silenci, i tothom estava escoltant les 

explicacions de la mestra que ens explicava la historia de Sant Jordi. 

En aquell moment es va sentir un terratrèmol a tota l'escola, però només la nostra classe es va 

adonar. Quan vam sortir de l'escola vam veure que érem a l'època medieval i hi havia dos 

castells iguals, a un vivia un drac i a l'altre un cavaller, i per últim, a una caseta que posava 

"escola". Els dos habitants que vivien als castells lluitaven per a aconseguir diners per comprar 

una escola nova i gran, i casar-se amb la princesa que desitjava tenir una escola nova i que 

acabaren les baralles entre el cavaller i el drac. Nosaltres vam intentar que s'acabaren les 

baralles però res de res i ho vam intentar tot: donar-li diners, donar-li l'escola... tot! Fins que el 

cavaller i el drac és van trobar una rosa d'or i li van donar. La princesa es va casar amb el 

cavaller però el drac va ser la seva mascota i nosaltres vam tornar feliços a la nostra època. 

 

4t EP – (1r premi) 
PSEUDÒNIM:  Sponge Bob 22 

NOM: Clàudia Ucar 

La meva escola fa poc ha fet 25 anys de cooperativa i l'han pintat d'uns colors molts 

bonics: taronja, groc i blau. A l'escola hem fet moltes activitats com fer exemple: el 

carnestoltes, el halloween i moltes més. També a l'escola quan hi ha alguna cosa especial 

sempre fem un dibuix. Al carnestoltes cada any fem la rua que tenim que disfressar-nos  d'una 

manera que ens digui l'escola, per exemple, aquest any els nois de 4t s'han disfressats d'elfs i les 

noies de fades. El dia de Sant Jordi sempre fem una redacció o una història per guanyar un 

premi. L'escola té una prestatgeria on guarden tots els premis, que l'escola ha guanyat. Els 

nostres professors són divertits, de vegades altres ens castiguen, ens posen molts deures, però 

estic molt contenta amb els meus professors. A mi, de petita, no m'agradava gens l'escola però 

ara he fet molts amics i m'agrada molt aquesta escola. Jo ara mai em canviaria d'escola. 



5è EP – (1r premi) 
 

PSEUDÒNIM:  Senyoreta!!! 

NOM: Mireia Montesinos 

 
L'Escola Azorín no sempre ha estat una cooperativa. Es va fer cooperativa el mes de 

gener l'any 1986. Ara fa 25 anys! 

Jo vaig entrar quant tenia tres anys, P3, i em va semblar una escola meravellosa. Vaig pensar 

que podria fer moltes amistats, i era ben cert. Els mestres eres agradables, simpàtics, tot i que 

quan s'enfadaven es posaven molt furiosos. El menjar estava bo, tot i que per a mi ara està 

millor, això és perquè han canviat de cuinera. Quan jo vaig entrar hi havia molts professors, 

però alguns es van anar. com la Marta, l'Eva, la Luisa... Mai em podré oblidar d'elles. Ara vaig 

a cinquè, al Cicle Superior. Tinc de tutora a la Rosa, que és una gran professora. 

Fa poc van pintar l'Escola, ha quedat preciosa! Tot i que l'Escola Azorín no és molt gran la gent 

ens be a visitar. 

Tenim un munt de coses, activitats i festes, el carnaval, les colònies i excursions, Sant Jordi 

(dins de la setmana cultural), el casal d'estiu... 

No és una escola pública, però tampoc privada, sinó que és concertada. S'ha de pagar, però no 

tant com en la privada. Aquesta escola educa molt bé a les persones, i a la meva classe tenim 

uns propòsits molt importants: ser amables, tolerants, respectar el treball dels altres, no 

discriminar ningú, respectar tothom... Estic molt contenta d'estar en aquesta escola. 
 

6è EP – (1r premi) 
 

                  PSEUDÒNIM:  Burriquito Chiquitito 

NOM: Jesús García 

Una escola sempre animada. 

Tots els alumnes amb gran felicitat. 

Sempre els sentiments gaudeixen, 

són l'amor i la llibertat. 

 

Professors mirant a tots els alumnes. 

El sol enlluerna amb prosperitat. 

Quan una papallona de colors alegres 

obre les ales i comença a volar. 

 

Un curs rere l'altre 

tots anem saltant. 

Els deures augmenten 

i els exàmens sobtant. 

 

Escola Azorín, 

és més que una escola, 

un lloc per gaudir 

i disfrutar a totes hores. 

 

Colors vius. 

Cada mil·límetre ple d'esperança 

i nens molt actius. 

 

Cada vegada que em preguntin, 

que és l'Escola Azorín? 

La resposta és clara, 

és un paradís. 

 

Llàstima pels de 6è 

que ara ja se'n van, 

d'aquesta bona escola 

plena de sinceritat. 

 

Però una cosa 

que tinc molt clara, 

és que mai oblidarem 

tots els bons moments. 

 

 



                 

 

 

Tothom treballa amb ordinadors, tothom navega per Internet, tothom creu que no hi ha 

perills a la xarxa... però com en molts aspectes de la vida cal anar amb compte per la 

manera de fer un bon ús d’aquests aparells. 

De ben segur que hem sentit parlar per persones properes de tot plegat i, si més no, 

convindria que aquestes idees arribessin als nostres fills/-es, que són un dels 

principals objectius de la gent que vol aprofitar-se’n. 

 

 Pel que respecta a la seguretat convé utilitzar un llapis de memòria per desar-hi 

còpies dels nostres arxius i de les carpetes més importants. Cal comprovar 

també que tinguem un antivirus i un sistema operatiu actualitzats. Protegir 

l’ordinador de programes maliciosos i que podrien revelar contrasenyes o claus 

a persones malintencionades. 

 També és important, i a vegades no ho fem, tenir contrasenyes diferents per a 

cada servei. No compartir-les amb ningú ni deixar-les en un lloc accessible. Cal 

ser molt prudent amb les dades personals i fotografies. Quantes menys 

persones les coneguin, millor.  

 Atents als missatges de correu electrònic que continguin fitxers adjunts. No 

hem d’obrir res del que no coneixem la procedència. Si trobem alguna cosa 

perillosa, desagradable o senzillament “estranya”, comunicar-ho ràpidament als 

pares o a un adult i no investigar pel nostre compte.  

 Cal vigilar allò que baixem d’Internet i comprovar que no hi hagi drets d’autor ja 

que podríem incórrer en alguna vulneració dels drets esmentats.  

 Els xats com ara el Messenger són una bona manera de comunicar-se entre 

amics i familiars. De la mateixa manera que quan parlem amb algú en persona 

anem amb cura, aquí s’ha de fer d’igual manera. No deixarem doncs que 

aquests o les xarxes socials ens dominin. Siguem llestos a l’hora d’agregar 

gent al nostre correu, bústia o facebook i posem només qui veritablement ens 

aporti alguna cosa positiva.  

 I, finalment, controlem el temps de connexió. La vida és força més, per sort, 

que estar davant d’una màquina. 

David Bernal 



 
Una Escola Cooperativa és una Escola on tots s'ajuden entre ells, aporten idees per treure algunes en concret i 

donen una bona ensenyança als alumnes.  

Marc Calero (alumne 6è) 
 

Una Escola Cooperativa es aquella que tots s'ajuden entre ells, sense importar quin sigui el motiu i on tots 

són socis. Un col·legi d'aquest tipus necessita que tots col·laborin, que tots treballin en equip, per aconseguir que 

treballin tots amb alegria. També és on l'educació es comparteix, on els professors es porten bé amb els alumnes.  

Jaume Villasante (alumne 6è) 
 

Una Escola on tot el professorat pugui optar a ser director: un lloc on tots s'ajuden i treballen en equip. 

També un lloc on ajudar als alumnes que ho necessiten. Jo penso que això és una Escola Cooperativa. 

Jesús García (alumne 6è) 
 

Una Escola Cooperativa és un grup o conjunt de persones que treballen tots junts amb la finalitat 

d’afavorir a algú. Per realitzar un treball, és important treballar en grup i unir totes les idees de cadascú, així el 

treball serà més complert. En la vida és molt útil treballar en grup, perquè amb una mica que sàpiga del tema ja 

poden completar el treball. 

Rubén Gañán (alumne 6è) 
 

És una Escola on tothom coopera, és a dir, que tots ens ajudem entre sí. Sempre fem les coses 

conjuntament sense deixar a ningú fora, i això és el que es porta fent en aquesta escola durant 25 anys seguits. 

Ningú és més important que un altre, tots ens tractem per igual. 

Camila Palomino (alumna 6è) 
 

Sentir-se acompanyat i recolzat pels companys en molts moments per poder portar a terme la tasca 

educativa. 

David Guinot (mestre) 
 

És una escola més propera a les famílies i als alumnes i molt familiar. 

Elisabeth Ros (administrativa) 
 

Penso que al ser molta gent ajuda a haver-hi repartició de tasques, per tant, beneficia al centre i a la gent a 

l'hora de treballar. 

Silvia Dalmau (tècnic Ed.Infantil) 
 

Que el treball en equip és assumit com a pilar fonamental en el seu funcionament. 

Pablo Domínguez (mestre) 
 

Un dels aspectes positius de que un centre sigui cooperatiu és que totes les persones que hi formen part 

tenen dret a donar i dir idees i opinions, i una vegada exposades es decideix quina és la millor per dur a terme amb 

la finalitat d'afavorir els interessos de tothom. 

Ariadna Carreras (mestra) 
 

Un aspecte positiu de que el centre educatiu sigui administrat per una cooperativa seria que al ser varies 

persones les que decideixen hi ha diferents punts de vista i per tant una gran diversitat d'idees i això és positiu tant 

per l'escola com per les persones que formem part d'ella. 

Marta Torán (tècnic Ed.Infantil) 
 

Penso que és positiu que tothom sigui aportador d'idees que es contemplin totes i que no hi hagi una 

persona que dicti el que s'ha de fer. 

Això enriqueix l'Escola i beneficia tant a l'alumnat com a la resta del professorat i treballadors/res. 

Maika Macías (mestra) 

En el marc del 25è aniversari de l’Escola Azorín com a Cooperativa s’ha demanat a diferents persones la seva 
opinió sobre la pregunta següent:  “DIGUES UN PUNT POSITIU D'UN CENTRE EDUCATIU ADMINISTRAT PER UNA 
COOPERATIVA DE TREBALL ASSOCIAT”. La població escollida per fer aquest recull hem volgut que fos heterogènia. 
És veritat que la pregunta podria tenir matisos negatius però creiem que val la pena partir dels aspectes positius 
amb la finalitat de crear-ne més. Trobem opinions de nens/es, mestres cooperativistes i que no ho són. Hem 
demanat també l’opinió de gent que, tot i no ser de la nostra cooperativa estan relacionats amb aquest món, 
tenint entre tots a Carlos Sierra, actual President de la UECOE (Unión Española de Cooperativas de Enseñanza).    
Aquestes són algunes de les respostes: 



La diversitat d'idees enriqueix al grup i als que l'envolten. Això hauria de ser el fet principal, al qual 

s'hauria d'arribar com a finalitat. 

David Bernal (mestre) 
 

La preocupació per donar un ensenyament de qualitat i els compromí de que l'empresa funcioni. 

Ana Canales (mestra) 

 
Un centre educatiu administrat per una cooperativa de treball associat és la forma més democràtica de 

funcionament docent i les relacions interpersonals estan orientades a evitar conflictes entre els integrants de la 

comunitat educativa. 

Carlos Queralt (mestre) 
 

Treballar amb altres persones en condicions d'igualtat i respecte mutu dignifica l'activitat laboral. 

Manuel Durán (mestre) 
 

Un dels aspectes positius és el fet de que tots els membres integrats de la cooperativa tenen el dret de 

donar el seu punt de vista en aspectes organitzatius, de programació, etc... Fet que permet comptar amb més d'una 

idea i valorar, entre tots, la que és més adequada per a cada situació. 

Raquel Juviñà (mestra) 
 

Que tothom s'implica en el funcionament de l'escola aportant els seus coneixements, experiències, 

idees,... en benefici de tots. 

Susana Romero (mestra) 
 

Crec que hi ha molt punts positius, degut a que la titularitat és compartida i això suposa que tots els 

components estiguin més motivats i interessats en un bon funcionament, tant a nivell econòmic com a pedagògic. 

Isabel Soto (mestra) 

 
La nostra manera d'organitzar-nos serveix d'exemple als nostres alumnes. A una escola cooperativa quan 

tothom s'esforça tothom surt beneficiat. Nosaltres ens marquem els nostres objectius i tots estem implicats. 

Cadascú aporta el que millor sap fer i ho posa al servei de tots. 

Maribel Rodríguez 

Directora Escola Azorín 
 

El treball cooperatiu és condició necessària i suficient per al desenvolupament de tota la tasca, en el 

procés educatiu i formatiu al "individuo discente" per la pertinència al constructe d'una societat més justa. El 

caràcter de partença al grup humà, és un valor altament significatiu com a conseqüència  de la projecció del 

considerant emocional (educació emocional, intel·ligència emocional, emoció social,...) que són característiques de 

la interrelació entre alumnes, pares, professors i demés personal implicats en la Comunitat Educativa. 

Pedro Sánchez 

Gerent C.E. Jaume Balmes 
 

Dentro de un pluralismo de opciones educativas se encuentra la realidad de las escuelas cooperativas, las 

cuales, además de ser una seguridad económica, les permite conjuntamente desarrollar su propio proyecto 

pedagógica, sin afectarles posibles vaivenes estrictamente educativos que pudiesen ser ocasionados por otras 

fórmulas distintas de titularidad, de ahí nuestra definición histórica como tercera vía. 

La escuela cooperativa es plural internamente, respetando la diversidad de su alumnado, valorando los 

rendimientos individuales y el esfuerzo común, cada cual con sus peculiaridades y ritmos de maduración, en un 

ambiente de libertad y respeto mutuo, laica, desarrollando capacidades, aptitudes, responsabilidad, capacidad 

crítica. 

La escuela cooperativa analiza y evalúa su propia actividad, abriéndose al cambio y mejorando su 

servicio de acuerdo a la evolución de la sociedad. 

Carlos Sierra 

Presidente de UECOE 
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