Missió, visió i valors de l’escola.
MISSIÓ:
El centre, gestionat com a escola cooperativa per Mestres de la Creu, Coop. V.,
desenvolupa el seu projecte al barri de la Creu de Mislata (València) i els seus
voltants. El nostre projecte inclou les etapes d’Educació Infantil, Educació
Primària, ESO i Cicles Formatius de Grau Mitjà.
El fi principal de la nostra escola en tant que projecte educatiu cooperatiu és
prestar un servei públic educatiu de qualitat des de la iniciativa social;
un servei educatiu que assegure per a tot el nostre alumnat un principi
democràtic bàsic: el d'igualtat d'oportunitats en l'exercici del dret a
l'educació.
Partint de la reflexió al voltant de la realitat tant del nostre alumnat como del
nostre entorn, definim com a objectiu principal del projecte educatiu contribuir
a eliminar les barreres que impedisquen un desenvolupament integral de
totes les potencialitats (cognitives, afectives, socials, físiques, morals)
del nostre alumnat, divers pel seu context social i cultural.
La resposta pedagògica que l’escola dona a aquesta diversitat és el factor que
singularitza el nostre projecte educatiu.

VISIÓ:
•

Consolidar un model d’escola que, des d'un plantejament inclusiu,
promoga l'èxit escolar de tot el nostre alumnat, entenent que aquest èxit
ha de partir de la consideració de la seua realitat diversa i del compromís amb
la innovació pedagògica. Així, gràcies a la professionalitat i la coordinació
docents, el projecte del centre romandrà viu i en permanent procés de millora.

•

Esdevindre una escola oberta a noves idees i a noves aliances,
conscient de la seua responsabilitat comunitària i per això promotora
d’accions amb valor pedagògic i social a l’entorn del centre i amb l’entorn
del centre, sempre en col·laboració amb el seu teixit associatiu.
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VALORS:
Com a cooperativa, l’escola basa les seues accions en els valors de:
•
•
•
•
•

L’autoajuda.
La responsabilitat pròpia.
La democràcia.
La igualtat.
L’equitat i la solidaritat.

A més a més, des d’un punt de vista pedagògic el nostre projecte educatiu
recolza sobre els valors de:
•
•
•
•

La inclusió.
La coeducació.
La interculturalitat.
El compromís cívic.

Les cooperatives d’ensenyament assumim el
desafiament de transformar el món mitjançant l’educació,
conscients que prestem un servei públic i de qualitat que
combina la gestió democràtica i la innovació.
LA SOCIETAT NECESSITA LES COOPERATIVES D’ENSENYAMENT
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