El nostre projecte
de treball,
cooperativa
d’ensenyament
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Ser una cooperativa d'ensenyament compromesa amb
l'educació integral dels nostres alumnes a nivell
acadèmic, personal i social, preparant-los per a
participar en la societat de manera crítica, compromesa
i creativa

INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

Creixem junts,
en Escuela 2 l'acció tutorial
és l'element essencial en el
desenvolupament afectiu i
intel·lectual dels alumnes.
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Els tutors/res són el principal referent per als nostres
alumnes, treballen i aprenen junts en un clima afectiu i
familiar.
La nostra acció tutorial se centra en proporcionar a
l'alumnat les ajudes necessàries per a optimitzar el seu
procés de desenvolupament integral com a persona.
La nostra acció tutorial necessita de tots els agents
educatius implicats, pares, mares, professorat,
alumnes...
Sessions setmanals de tutoria grupal on es millora la
convivència de l'alumnat en classe i es fomenten
actituds de cooperació, participació i tolerància.

Acció
tutorial
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La tutoria individual com a procés continu. On
el coneixement i seguiment proper de
l'alumne, per part del tutor/a, és
imprescindible per al desenvolupament màxim
de les seues potencialitats, facilitant i
acompanyant-lo en la construcció de la seua
visió del món que li envolta.

El nostre
compromís
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escola democràtica i laica que
desenvolupa un model de gestió
participativa i compromesa amb
una societat més justa.
Mitjançant d'una gestió participativa
alumnes, pares, mares, professors/es,
treballadors, formem part activa del
projecte d'escola. Escola laica, que educa
en valors humanistes i universals, en la
pluralitat, en el respecte als drets
humans, en l'assumpció de la diferència i
de la diversitat i en els valors ètics i no
sexistes.
Escola compromesa amb els valors
democràtics que fomenta la participació
de les famílies implicant-les en l'objectiu
de fer una escola de tots i totes.
Els nostres alumnes creixen a partir
d'experiències de participació des que
entren en l'escola. La conversa en
Infantil és la primera experiència de
participació on poden contar les seues
vivències i expressar les seues opinions.
Més endavant, en les assemblees de
classe, sorgiran les propostes que aniran
al Consell de Dinosaures, Consell
d'Ancians i Gent Ze, òrgans de
representació d'alumnes d'Infantil,
Primària i Secundària, on s'organitzen
responsabilitats i usos d'espais comuns i
es decideixen les normes de convivència.
Les famílies compten amb espais
individuals de participació. La seua
opinió en l'escola és imprescindible: en
les reunions individuals, en els projectes
familiars, les festes, les acampades, els
acolliments, L'AMPA, El Consell Escolar.

Consell Escolar
Òrgan de govern del centre format
per tots els sectors de la nostra
comunitat educativa.
Consell de Dinosaures
És l'òrgan de representació
d'alumnes en Infantil. Participen
dos representants per classe i un
professor/a.
Consell d'Ancians
És l'òrgan de representació
d'alumnes en Primària. Participen
dos representants per classe i un
professor/a i personal de serveis.
Gent Ze
És l'òrgan de participació
d'alumnes en Secundària.
Participen dos alumnes per classe i
un professor/a.

Responsabilitats d'aula
Des d'infantil fins a Secundària
l'alumnat participa dia a dia en la
gestió i organització de la seua
classe, assumint responsabilitats
d'aula: material, reciclatge,
menjador, biblioteca, espai
d'esports, ...
Tallers i projectes
La nostra comunitat educativa és
molt rica perquè les nostres
famílies acudeixen a l'escola i
col·laboren en projectes i tallers
aportant el que millor saben fer.
Comissions de treball
Alumnat, famílies i professorat
participen junts en comissions de
treball. Festival Primavera,
Biblioteca, Pla de Convivència...

Gran Consell
Està format per representants del
Consell de Dinosaures, Consell
d'Ancians i de Gent Ze.
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Participació
L'alumnat i les famílies participen
i assumeixen dia a dia
responsabilitats en la gestió i
organització de l'escola.

Escuela 2 funciona en règim de
cooperativa des de 1983, la qual cosa
suposa la gestió col·lectiva dels seus
recursos com a escola, mitjançant la
participació igualitària de tots els seus
membres, compromesa amb els
principis de l'economia social i amb una
implicació de tots/es en el projecte
educatiu.

Intercooperació
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El valor de la intercooperació es
vehicula mitjançant les relacions
amb altres centres educatius en
distints àmbits i fòrums, la UCEV
(Unió de Cooperatives
d'Ensenyança de València) la
U.E.CO.E. (Unió Estatal de
Cooperatives d'Ensenyança), el
FEAE (Fòrum Estatal
d'Administradors de l'Educació), el
Comité Europa (reunió de col·legis
pertanyents a diferents països
europeus), el Projecte Atlàntida
(democratització de l'espai
escolar), Akoe Educació
(cooperativa de segon grau). De la
col·laboració amb les institucions
Consell Escolar Municipal de
Paterna, Coordinadora en Defensa
dels Boscos Metropolitans de
València, Inspecció Educativa,
Centrals Sindicals, Universitats i
centres de professors (implicació i
participació en l'entorn,
col·laboració amb institucions,
altres centres educatius, ONGS i
moviment cooperatiu).
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L'escola, des de les seues vivències
diàries, pretén ser l'escenari real, sobre
el qual aprenem tots junts a conviure,
els mestres i les mestres, els xiquets i les
xiquetes, i també les seues famílies,
formant una “comunitat educativa” en
la qual ens ajudem els uns als altres.

El nostre llenguatge,
escola cooperativa
basada en la cooperació, l'ajuda
mútua i el treball de l'equip.

Metodologia cooperativa
Organització de la classe en equips de
treball utilitzant diferents tècniques
d'aprenentatge cooperatiu.
Projecte interetapes
Els alumnes tenen assignats altres
alumnes majors i xicotets amb qui
desenvolupen un o varis projectes
anuals compartint activitats i millorant
la convivència.
Projectes familiars
Realització d'un projecte de treball
amb la família, que després es presenta
a la resta de la classe.
Underground
Tallers oferits per les famílies cap als
alumnes, on cadascun mostra i
ensenya des de les seues
competències, sabers, passions…

Més enllà de l’art
És un projecte en el que participen tots
els nivells de l'escola, es treballa al llarg
del curs, parteix d’una visita a un
museu d’art contemporani a partir de
la qual es desenvolupen altres
projectes i activitats d’aprenentatge.
Primavera cultural
SER I ESTAR EN L’ART...
Festival d’art en primavera on
compartim una jornada tota la
comunitat al voltant de les mostres
dels diferents arts culinaris, teatrals,
musicals, literaris…
Biblioteca
Gestió compartida escola/famílies. Un
lloc nou d'aprenentatge que atén a la
diversitat del nostre alumnat i educa en
l'ús de les diverses fonts d'informació.
El motor de l'animació lectora.
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El nostre mètode,

escola inclusiva acull a tots i
a totes respectan la igualtat
d'oportunitats

En Escuela 2 els grups-classe estan formats per
alumnes de diferents edats (tres edats juntes),
donant resposta a una major inclusió

Tallers alternatius
Es tracta d'agrupacions on participen
fonamentalment alumnes amb necessitats
educatives especials i treballen activitats i
continguts funcionals i significatius.
Infantil i Primària: Ambients i lliure circulació
Són activitats que es realitzen de forma
autònoma per al desenvolupament de distintes
capacitats i habilitats. S’atèn així a la diversitat i
es respecten els diferents ritmes
d’aprenentatge.
Grups reduïts
Es divideix la classe en dos grups homogenis o
heterogenis depenent de l’activitat. Es redueix
el nombre d'alumnes per a treballar aspectes
del currículum en grup partit.
Programa de competència social
Grups de treball individual amb alumnes per a
treballar habilitats socials, resolució de
conflictes, normes, etc...
Treball per projectes
La innovació curricular s’ha concretat en
l'organització d'una part important del
currículum en projectes de treball, fent de les
àrees d'aprenentatges parcel·les d'investigació,
des d'on els nostres alumnes desenvolupen
habilitats, destreses... que els permet crear la
base per a la construcció dels seus
coneixements.
Esta metodologia permet adaptar el currículum
a la diversitat del nostre alumnat.

suport
Dins de l'aula realitzats per professors
d'E.E. i per professors i educadors
d'altres especialitats.
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Departament d'Orientació (format per
dos psicòlegues)
Suport imprescindible en el
desenvolupament de l'acció tutorial i en
la posada en marxa de programes
específics: educació sexual, pla de
convivència, …
Pilar important d'atenció a la diversitat.
Tutories personals
En Secundària els alumnes i les alumnes
trien a principi de curs a un professor/a
com a tutor personal. Este serà
l'encarregat del seu seguiment personal i
acadèmic.
Escola de mares i pares
Programa de formació conjunta i
intercanvi d'experiències abordant
temes de rellevància.
Per a Escuela 2, el tractament de la
diversitat ha vingut sent un suport
teòric i de pràctica educativa molt
important al llarg de la nostra
trajectòria. Des dels nostres inicis hem
escolaritzat alumnes amb N.E.E.
generant-nos la necessitat constant de
recerca de metodologies i de recursos
que ens ajudaren a fer més fàcil i eficaç
aquest objectiu.
Entenem l'atenció a la diversitat com
un element consubstancial a la nostra
pròpia acció en l'aula. Educar en la
diversitat és una actitud i una convicció
personal del nostre equip docent. Esta
actitud és compartida per totes i cada
una de les persones que conviuen en la
nostra escola: profes, personal de
serveis, alumnat, famílies, etc.
La nostra escola acull a tots/es, des
d'una valoració positiva de cada
alumne, respectant el dret de cada un
d'ells a tenir igualtat d'oportunitats,
independentment del seu origen i
història particular.
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Les nostres inquietuds,
escola creativa i innovadora
compromesa amb
la renovació pedagògica

La innovació com un procés continu que des del
coneixement generat per la investigació-acció ens porta a
la millora de la nostra pràctica educativa, adaptant-se i
anticipant-se a les necessitats derivades del context social.
La creativitat com a procés de conèixer i entendre la
realitat des de diferents punts de vista, desenvolupant el
pensament divergent.
Utilitzem la Pedagogia Constructivista i l’escola viva i
activa com a base de la nostra activitat docent.

Noves tecnologies
La importància de les noves tecnologies, del tractament de
la informació i la comunicació i l'impacte que estes tenen
sobre l'aprenentatge, ens ha portat a apostar clarament
per la incorporació d’aquests recursos en les nostres aules,
integrant en el currículum els objectius necessaris per a
desenvolupar en els nostres alumnes les capacitats que els
permeta ser usuaris crítics i eficaços en aquestes noves
formes d'accés al coneixement.
Pla Plurilingüe
Valencià, Anglès, Castellà, Francès (E.S.O)
Enfocament comunicatiu i integrat de totes les llengües.
Les llengües confluïxen i s'usen conjuntament.
Música, plàstica i teatre
Des dels 3 anys. Mitjançant diferents llenguatges
potenciem la creativitat artística.
Educació mediambiental
La nostra pràctica educativa pretén dia a dia desenvolupar
hàbits i generar consciència i compromís per a construir un
nou estil de vida, participant en la tasca complexa i
solidària de millorar les relacions entre la humanitat i el seu
medi.

Per a donar qualitat a l'ensenyament de les
llengües i optimitzar els resultats al màxim,
l'escola curs a curs prioritza posar en marxa
propostes didàctiques, recursos i mesures
organitzatives que faciliten el seu aprenentatge
(intercanvis virtuals i escolars amb Catalunya(6è
Primària). Participem en diferents programes
Erasmus amb alumnes de Primària (GransFrancia) i Secundària (Toulouse-Franci i BerlínAlemània), així com el Comité Europa, trobada
de diferents centres europeus.

La nostra escola,
ESCOLA D'OCI I TEMPS LLIURE:

Serveis i instal·lacions

Les vesprades de juny i setembre:
Activitats de 3 a 5 anys per a Infantil i primer
cicle de Primària.

Transport
Línia bus València - La Canyada.

Escola Esportiva
D'octubre a maig.
Futbol, voleibol i multiesport.
Escola de Vesprada
Activitats des d'Infantil (quatre anys) a
Secundària a partir de les 16:45h, d'octubre a
maig.
Serveis: Menjador i Escola matinera.
Horari des de les 8 fins a les 16:30h.
ESCOLA D'ESTIU:
Des de fi de curs fins al 31 de juliol oferim a
les famílies la nostra Escuela 2 d'estiu.
Curs temàtic: Dirigit a Infantil i Primària. Una
proposta lúdica plena de diversió i afecte.
English School: Dirigit a alumnes d’11 a 14
anys. Curs intensiu d’Anglès amb un
enfocament comunicatiu mitjançant una
proposta de tallers.
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Menjador
Cuina d’elaboració pròpia i menú vegetarià.
Departament d'Orientació
Assessorament i orientació a alumnes i
famílies.
Escola Matinera
Oberta a partir de la 8:00 am.
Aula d'Informàtica, Projectors i Ordinadors en
totes les aules. Carros de Portàtils
Chromebooks.
Biblioteca Escolar,
Gestió compartida famílies/escola.
Aula de Plàstica i Tecnologia
Disposem de forn de ceràmica.
Aula de Música
Pistes esportives
Gimnàs
Aula d’expressió corporal i Ioga

El nostre projecte,
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Es desenvolupa en una
escola on conviuen alumnes
de 3 a 16 anys.
CENTRE CONCERTAT
D'ENSENYAMENT EN

Educació Infantil,
Educació Primària i
Educació Secundària
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www.escuela2.es
web activa, comunicativa i informativa...
participa!!

HORARI SECRETÀRIA
de 9 a 17 hores, horari ininterromput
C/578, nº2
46182 LA CANYADA-PATERNA (València)
T 96 132 90 17
escuela2@escuela2.es

