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DESCRIPCIÓ DE L’EMPRESA

Escola Sant Gervasi és un centre educatiu amb més de quaranta anys de 
tradició educativa al Vallès Oriental. És un projecte conjunt, en el que 
les persones de l’equip pedagògic són sòcies de treball (cooperativa de 
treball associat sense finalitat de lucre), i les famílies poden ser sòcies 
col·laboradores. Aquesta identitat garanteix l’estabilitat d’un projecte pe-
dagògic d’escola catalana, plural i oberta que ofereix servei a més de 1.600 
alumnes d’educació reglada i en el que hi participen més de 1.500 perso-
nes en activitats d’educació continuada. 

La cooperativa, amb més de 90 socis de treball i 60 treballadors, proposa 
un model educatiu fonamentat en el compromís i en la visió de la respon-
sabilitat col·lectiva envers els infants i els joves. Convençuts que l’educació 
és molt més que les experiències d’aprenentatge-ensenyament viscudes 
a les aules, promouen que l’escola esdevingui un centre cultural que ofe-
reixi una gran diversitat d’oportunitats de créixer a tots els membres de la 
comunitat educativa, més enllà dels horaris escolars tradicionals i de les 
activitats purament acadèmiques. Clubs esportius, grups de teatre i mú-
sica, clubs de lectura, intercanvis lingüístics, sortides culturals, viatges, 
conferències, etc… esdevenen oportunitats de creixement per a la massa 
social d’Escola Sant Gervasi.

Escola Sant Gervasi, en una aposta constant per la innovació pedagògica 
i amb el compromís de recerca de l’excel·lència, contempla entre els seus 
principals eixos d’actuació, un ambiciós projecte lingüístic, la investigació 
constant i l’aplicació pràctica de les TIC a l’aula i un aprenentatge científic 
fonamentat en la recerca.

Conscient que la formació és un bé necessari al llarg de tota la vida, 
l’equip d’Escola Sant Gervasi s’ha compromès també en la formació con-
tínua dels professionals. El contacte directe i constant amb l’empresa, la 
col·laboració amb els agents socials i amb les principals entitats del seu 
entorn li permeten d’acompanyar professionals de diversos àmbits en la 
millora qualitativa de les seves competències.

ORIGEN I FILOSOFIA

L’Escola va ser fundada el 1970 per Manuel Arroyo amb la voluntat de 
crear un centre educatiu de qualitat, pioner, innovador i gens exclusiu.

Aquesta filosofia s’ha anat consolidant i enriquint durant més de 40 anys 
d’història, i ha convertit a l’Escola Sant Gervasi en un centre educatiu de 
referència pel seu compromís amb la qualitat educativa, la ciència i la in-
novació.

Escola Sant Gervasi
Nom de l’empresa Escola Sant Gervasi, SCCL

Sector d’activitat Educació

Activitat de l’empresa Ensenyament d’Educació Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat.  

Qualificació Professional

Nombre de treballadors/es 150 persones

Pàgina web www.santgervasi.org

Adreça Sabadell, 41 - Mollet del Vallès (Vallès Oriental)  

Contacte T. 935 795 430 - santgervasi@santgervasi.org
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El projecte de l’Escola Sant Gervasi es basa en 6 pilars:

1.  Centre social: Convençuts que un centre educatiu va molt més enllà de 
la formació acadèmica, l’Escola Sant Gervasi organitza un ampli ventall 
d’activitats extraescolars, esdeveniments esportius, crea i manté clubs 
esportius i culturals, instaura premis, organitza conferències, cursos de 
formació per a familiars dels alumnes, etc… Aquestes activitats estan 
obertes a tota la comunitat i es realitzen sense cap sobrecost per a les fa-
mílies. Un clar exemple d’aquesta afirmació és l’horari del centre, que va 
de 7 del matí a 10 de la nit i que roman obert els 7 dies de la setmana. Ac-
tualment són l’escola catalana amb més equips de bàsquet federats (35). 

2.  Llengües estrangeres: A Sant Gervasi, les llengües estrangeres no són 
una matèria més del currículum. L’escola fa un gran esforç, dins i fora 
de les aules, per esdevenir europea. Això implica viatges, intercanvis, 
grups reduïts en les classes de llengües estrangeres, impartir altres 
matèries en llengua anglesa des d’Educació Primària fins al final de 
l’escolarització, formació contínua del professorat, etc. Actualment 
s’imparteixen classes d’anglès, francès, alemany i xinès. Cal destacar 
el projecte Work experience, en el que l’alumnat de 1er de Batxillerat 
realitza estades a l’estranger amb visites a empreses.

3.  Vocació científica: Convençuts que el país s’ha vist mancat, tradicional-
ment, d’una visió científica de la realitat i que els successius sistemes edu-
catius han reflectit aquesta mancança, a Sant Gervasi s’impulsa un canvi 
de mentalitat, creant recursos que propiciïn una educació d’alta qualitat 
en ciència i tecnologies. L’alumnat, com a protagonista del seu procés 
educatiu, ha de realitzar diferents treballs de recerca i presentar els seus 
resultats en públic. Els laboratoris (compartits amb l’empresa de biotec-
nologia Inkemia) romanen oberts perquè l’alumnat hi pugui accedir. 

4.  Innovació tecnològica aplicada a l’ensenyament: A Sant Gervasi 
s’investiga i s’innova contínuament sobre l’aplicació pedagògica de les 
tecnologies. En els darrers anys el seu esforç per a la millora contínua 
li ha estat reconegut públicament en nombrosos projectes d’innovació 
pedagògica. Van ser pioners en la utilització dels ordinadors a l’aula o 
de les pissarres digitals. A Sant Gervasi no s’utilitzen llibres de text, 
sinó que el professorat prepara els seus propis materials d’aula, incor-
porant la utilització de les xarxes socials, la impressió 3D o la robòtica, 
entre d’altres.
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‘Durant la Setmana  

de la ciència, l’alumnat 

presenta els seus projectes  

de recerca en anglès  

davant d’un auditori’
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5.  Compromís amb la comunitat: l’Escola crea un ecosistema que afa-
voreix l’educació dels nois i les noies. S’impulsen un ampli ventall 
d’activitats per a les famílies, ja sigui per donar resposta a les neces-
sitats d’oci i cultura (Club de lectura, sortides al teatre, activitats físi-
ques...) o d’atenció a les inquietuds educatives dels infants i joves (escola 
de pares, departament psicopedagògic, temes tecnològics, etc).

6.  Esperit emprenedor: Conscients que l’escola no pot viure d’esquenes al 
seu entorn empresarial, impulsen col·laboracions amb el món empre-
sarial per treballar plegats per aconseguir una millora formativa i de la 
competitivitat productiva. Tenen un ambiciós programa de pràctiques 
a empreses. Però, a més, volen exemplificar el seu compromís amb la 
creació i el suport a noves empreses impulsades per membres de la 
comunitat educativa. Segons el seu Pla estratègic 2013-18, cada any el 
consell rector de la cooperativa ha de validar la viabilitat de dos projec-
tes de nous serveis o empreses, cosa que ha facilitat que en els darrers 
anys s’hagi donat suport, per exemple, a la participació en una empresa 
del sector TIC educatiu o en empreses biotecnològiques. 

LES INSTAL·LACIONS

Escola Sant Gervasi compta amb un campus de més de 20.000 m2 a Mollet 
del Vallès. Formen part del campus els edificis d’aules, dues biblioteques, 
dos poliesportius, un equipament esportiu amb piscina, un auditori amb 
capacitat per a 250 persones, i els patis i altres instal·lacions necessàries 
per desenvolupar les seves activitats, com per exemple les aules tecnolò-
giques, informàtiques, espais de treball grupals, menjador amb cuina prò-
pia, etc.

Cal destacar l’alta qualitat dels laboratoris químics, que es comparteixen 
amb l’empresa Inkemia, i que són una mostra del fort compromís científic 
i de relació amb el món empresarial de l’escola.

ECOSISTEMA EDUCATIU

Amb la voluntat de crear un espai d’acollida i potenciar un sentiment de 
pertinença, a Sant Gervasi s’impulsen un seguit d’accions destinades a 
enriquir el procés educatiu de cada alumne i on tothom s’impliqui.

Cal destacar la possibilitat que les famílies es converteixin en socis 
col·laboradors de la cooperativa, i així implicar-se en major mesura en tot 
el funcionament de l’Escola, així com en la presa de decisions. 

La jornada escolar té un inici per a tots els seus membres, però el final 
el determinaran les necessitats formatives, la personalitat i els gustos de 
cada alumne. L’escola ofereix un ventall amplíssim d’activitats extraes-
colars perquè cada alumne trobi el seu lloc, basat en l’afirmació que més 
enllà dels currículums oficials es pot fer moltíssim per educar els infants 
i joves.

En aquest sentit, les instal·lacions de l’Escola estan a disposició de 
l’alumnat, ja sigui per realitzar treballs de recerca (laboratoris i aules tec-
nològiques), estudiar (biblioteques i sales de treball en grup) o participar 
en activitats d’oci i cultura. 

A Sant Gervasi, tant l’equip pedagògic com les famílies s’impliquen acti-
vament en el procés educatiu de cada infant i jove.

L’Escola veu recompensat la seva aposta per l’excel·lència i el seu esforç 
amb reconeixements externs, com un gran nombre de premis a la recerca 
o el recent Premi Extraordinari de Batxillerat per a un dels seus alumnes. 

‘Inkemia, empresa impulsada 

per Sant Gervasi, té per missió 

la generació de coneixement 

d’alt valor tecnològic en els 

sectors químic, farmacèutic, 

biotecnològic... La seva 

principal activitat esta 

relacionada amb l’R+D+i’
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COMPROMÍS AMB L’EQUIP

L’equip humà de Sant Gervasi està format per dones i homes amb una 
clara voluntat transformadora, que creuen en l’educació com a camí de 
creixement personal i col·lectiu. L’Escola potencia un ambient d’acollida 
on cada persona aporti idees per tal de millorar el projecte educatiu i la 
pràctica professional de cadascú.

Sant Gervasi promou unes condicions laborals basades en la qualitat, la igual-
tat i la seguretat. Actualment s’està realitzant un important esforç per a sis-
tematitzar i protocol·litzar determinades actuacions que històricament s’han 
generat de forma natural. Algunes de les accions que es desenvolupen són: 

• Plans d’acollida per a nous treballadors de la cooperativa (professors i al-
tres professionals).

• Plans formatius destinats a tot el personal basats en la detecció de neces-
sitats i demandes de les persones implicades. La formació es realitza en 
horari laboral i pot ser de caire pedagògic o professional.

• Participació dels treballadors en el projecte a través d’enquestes i reunions 
ad hoc per a determinats projectes (com l’elaboració del pla estratègic, la 
realització d’obres de millora, etc.).

• Mesures de conciliació de la vida laboral i personal, mitjançant l’atenció a 
demandes individuals, agrupacions temporals d’horaris, permisos perso-
nals, ampliació de baixes maternals, reduccions de jornades per a majors 
de 55 anys, reduccions horàries per atendre demandes individuals, etc.

• Enquestes de clima laboral per detectar demandes i implementar accions 
de millora.

• Sistemes de comunicació interna per tal de facilitar l’accés a la informació 
a totes les persones de la cooperativa.

• Beneficis socials com mútua mèdica per a tots els treballadors, menjador 
per a professorat i fills, facilitats per a l’escolarització de fills, botiga esco-
lar, activitats d’oci i salut gratuïtes, etc.

COMPROMÍS AMBIENTAL I ECOLÒGIC

A Sant Gervasi estan en procés per a ser reconeguda com a Escola Verda. 
El respecte ambiental és protagonista a totes i cadascuna de les accions 
que es realitzen des d’un doble vessant: com a element pedagògic i de sen-
sibilització dels infants i joves i com a element de millora de la gestió de 
la cooperativa.

Accions d’eficiència energètica:

Una part important de les instal·lacions de l’Escola són de nova construc-
ció, això ha facilitat que hagi estat possible implementar accions com la 
recollida d’aigües pluvials i la utilització d’aigua del subsòl per a rec i WC; 
la instal·lació de plaques solars per a l’aigua calenta sanitària o l’aplicació 
de mesures de reducció del consum a la piscina i la cuina. 

Sant Gervasi té una política d’eficiència energètica molt ambiciosa que ha 
facilitat la reducció dels consums energètics mitjançant inversions (subs-
titució progressiva de la il·luminària per LEDs; substitució de càmeres de 
seguretat per unes més eficients i que no requereixen il·luminació exter-
na; etc) i la reducció de la despesa gràcies a la millora del procés de con-
tractació i compra amb companyies elèctriques i de gas.

Cal destacar que bona part els recursos que s’han estalviat gràcies a 
aquestes accions es reinverteixen en noves accions, amb la voluntat de ser 
encara més eficients.
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Accions de conscienciació: 

El compromís amb el medi ambient es treballa a totes les etapes educati-
ves de l’Escola Sant Gervasi mitjançant un projecte transversal que impli-
ca tota la comunitat educativa. Es tracta d’un projecte altament participa-
tiu, impulsat per la comissió de sostenibilitat, i que es veu reflectit amb els 
següents projectes:

• NO PERDIS ELS PAPERS: projecte pedagògic destinat a promoure el re-
ciclatge del paper utilitzat a l’escola. Els propis alumnes són els responsa-
bles de gestionar el seu reciclatge des de P3 fins a Batxillerat.

• OLIKLAC: recollida setmanal d’oli utilitzat a casa de l’alumnat. El projecte 
es realitza en col·laboració amb la cooperativa APINDEP.

• Recollida de plàstic: campanya liderada per l’alumnat de primer d’ESO i 
que inclou la instal·lació de bosses d’escombreries específiques als patis.

• Hort escolar: en col·laboració amb la cooperativa Tarpuna amb la voluntat 
de conscienciar a l’alumnat i d’iniciar un projecte d’utilització de compos-
tatge a l’escola.

• Càlcul de la petjada de Carboni de l’escola: emmarcat en un projecte euro-
peu de càlcul de les emissions de Carboni.

• PROJECTE FINESTRES: destinat a protocol·litzar quan obrir i tancar les 
finestres per tal de ser més eficients i mantenir la temperatura sense el 
suport de calefacció. 

• Accions de sensibilització específiques destinades a la comunitat educati-
va coincidint amb esdeveniments (dia del planeta...).

COMPROMÍS AMB L’ENTORN

Escola Sant Gervasi es caracteritza per tenir una mentalitat oberta al 
món (d’aquí el seu compromís pel domini de les llengües o les estades a 
l’estranger), sense oblidar el seu arrelament al territori més proper. 

Sant Gervasi potencia les relacions amb els diferents agents que formen 
part de l’ecosistema educatiu. Tenen aliances amb el món empresarial, 
amb les administracions públiques de referència, el teixit associatiu i edu-
catiu del Vallès, etc.

Convençuts que la col·laboració enriqueix a tothom, l’Escola forma part de 
la Fundació Tr@ms (xarxa de 19 escoles compromeses amb la innovació 
tecnològica), el Grup Clade (grup cooperatiu intersectorial), l’Agrupació 
Escolar Catalana, la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, 
la Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya, Aposta escola 
de cooperativisme, etc.

A l’hora de seleccionar proveïdors, prioritzen aquells que estan relacio-
nats amb la comunitat educativa, de proximitat, o que tenen un caire so-
cial (cooperatives, empreses d’inserció...).

Conscients que l’Escola no pot existir d’esquenes a la seva realitat, des 
de Sant Gervasi es promouen projectes de conscienciació social com el 
projecte taps (recollida de taps per destinar els beneficis a l’associació de 
malalties genètiques) o el projecte 100 % Camerun (a través del qual han 
col·laborat en la construcció d’una escola en aquell país i n’han possibilitat 
el funcionament assumint els sous dels professors, la seva formació pro-
fessional i la construcció d’una residència).

Paral·lelament, s’han creat dues Cooperatives d’alumnes, com a promoció 
de l’esperit emprenedor i l’aprenentatge en context real. Les cooperatives 
realitzen accions de solidaritat i sostenibilitat.

‘El projecte Desendolla, 

destinat a modificar  

conductes dels usuaris,  

ha permès estalviar un 15% 

del consum energètic’

Els Premis Manuel Arroyo (fundador de 
l’Escola Sant Gervasi) volen contribuir a 
difondre pràctiques i models empresarials 
que siguin capaços de combinar la ge-
neració de riquesa amb el compromís, la 
cooperació i la redistribució.

Els premis s’estructuren en tres blocs:

PREMI MANUEL ARROYO PER A EXA-

LUMNES D’ESCOLA SANT GERVASI 
que s’identifiquin amb els valors o princi-
pis de l’Escola.

PREMI MANUEL ARROYO PER A JO-

VES EMPRENEDORS DE L’ECONOMIA 

COOPERATIVA es dirigeix a joves d’entre 
18 i 35 anys.

PREMI MANUEL ARROYO D’EMPRE- 

NEDORIA EN CIÈNCIES DE LA VIDA, 
promogut conjuntament per INKEMIA 
IUCT GROUP i Escola Sant Gervasi, està 
dirigit a projectes d’empresa o empreses 
de menys de tres anys que siguin clara-
ment innovadors en àmbits científics i tec-
nològics.
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• Els Pinetons (Educació Primària), creen productes que venen i reinver-
teixen els beneficis en projectes socials.

• Les Oliveres (Educació Secundària), realitzen accions relacionades amb la 
sostenibilitat, el Banc dels Aliments, Donacions de sang, Marató de TV3... 

SOSTENIBILITAT DEL PROJECTE I EMPRENEDORIA  
CORPORATIVA

Escola Sant Gervasi realitza totes aquestes accions amb un objectiu clar: 
assegurar la sostenibilitat del projecte educatiu i facilitar l’escolarització 
del major nombre d’infants i joves possible amb un equilibri de costos for- 
ça ajustat.

Fruit d’aquest compromís, l’Escola participa activament en la creació 
d’empreses que ajudin a enfortir el projecte educatiu i econòmic de la 
cooperativa. Tal i com marca el seu Pla estratègic, anualment el consell 
rector de la cooperativa ha d’analitzar la viabilitat de dos nous serveis / 
empreses. Es promou que les persones de la comunitat educativa presen-
tin propostes per crear noves activitats econòmiques. Quan es detecta que 
una persona té una idea, se li faciliten recursos (temps i dedicació) perquè 
hi doni forma.

Aquesta fitxa ha estat elaborada en data de novembre de 2014 per Albert Huerta, a partir de 
l’entrevista realitzada a David Cos, president executiu i l’equip directiu. La fitxa reflecteix infor-
macions aportades per l’empresa i ha estat validada per aquesta. L’elaboració de les fitxes d’RSE 
s’emmarca en el programa Gestió de la Responsabilitat. Aquest projecte ha estat organitzat pel 
Consell de Cambres amb el suport de la Generalitat de Catalunya.


