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ESCOLA COOPERATIVA: EDUCANT EN VALORS LES PERSONES 
DEL FUTUR

Ginebró és una escola nascuda el 1969 fruit de la il·lusió d’un grup de 
famílies i educadors. És una cooperativa de mestres, d’iniciativa social 
i amb vocació de servei públic, gestionada democràticament i des dels 
valors cooperatius. 

Aposten per:

• Un creixement econòmic dinàmic i responsable que permeti obtenir 
beneficis a través dels plans innovadors però alhora asseguri la soste-
nibilitat del projecte. 

• El compromís amb els valors ètics tant en l’ensenyament com en la 
gestió de la cooperativa: equitat, justícia i solidaritat.

• L’ecologia, impulsen l’escola verda i plans de sostenibilitat ambiental en 
totes les seves actuacions.

• L’equitat en el repartiment de riquesa que generen (reinversió dels  
beneficis, diversificació de proveïdors, etc.)

• La conciliació, faciliten condicions de treball basades en la qualitat per 
a totes les persones sòcies i treballadores amb propostes de formació, 
plans de seguretat i millores de benestar.

• La implicació en les comunitats en què estan immersos, promovent els 
costums, la convivència i participant de les activitats col·lectives.

Actualment el Ginebró disposa d’unes instal·lacions de més de 30.000m2 
a Llinars del Vallès on ofereix una oferta formativa completa i consolidada  
des dels 3 anys fins a l’accés a la universitat. La comunitat educativa està 
formada per un equip de 104 persones que acompanyen més de 1.250 
alumnes en totes les etapes educatives: infantil, primària, secundària, 
batxillerat i cicles formatius de grau mig i superior. 

Durant els anys  2020 i 2021, després d’haver estat seleccionada,  
l’Escola Ginebró ha participat en el programa RSE.Pime, organitzat per  
l’associació empresarial Respon.cat. Per mitjà del procés de capacitació i  
consultoria, l’empresa ha pogut identificar les seves bones pràctiques i 
les àrees de millora, i es proposa avançar en la gestió de l’RSE elabo-
rant un Pla d’Acció de Responsabilitat Social per integrar-lo en la seva  
estratègia i en la seva gestió.

LA INNOVACIÓ I LA COOPERACIÓ EDUCATIVA COM A MOTOR 
DE CANVI

L’Escola va ser fundada el 1969 per un grup de famílies amb la voluntat 
de crear una escola integral, laica, catalana i democràtica. Generació rere 
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generació aquest compromís s’ha anat consolidant i avui en dia Ginebró 
és un centre educatiu de referència pel seu compromís amb la qualitat, la 
innovació i la implicació en la comunitat. 

Al Ginebró fomenten la innovació pedagògica, tecnològica i organitzativa 
mitjançant diferents metodologies. Aquest compromís els fa estar atents a 
les noves tendències relacionades amb la innovació educativa i social, com 
per exemple el treball per projectes i ambients d’aprenentatges, internet de 
les coses, impressió 3D, programació i robòtica, neuroeducació i educació 
socioemocional, entre d’altres.

Formen part de projectes col·laboratius com la Fundació TR@MS, que 
agrupa escoles sensibilitzades a convertir la innovació com a element 
identitari, i de Dinàmics, una cooperativa de segon grau compartida amb 
Sant Gervasi per fomentar la formació contínua i ocupacional.

L’Escola Ginebró ha estat acreditada amb el Segell Smart, el reconeixement 
d’innovació i excel·lència educativa impulsat per la Fundació Tr@ms i validat 
per la Universitat Oberta de Catalunya. Aquest distintiu s’atorga a les escoles 
que garanteixen un alt nivell de qualitat educativa i innovació, amb una visió 
transversal del procés educatiu, centrat sempre en la figura de l’alumnat i el 
desenvolupament de les seves competències personals. La certificació aborda 
totes les àrees de l’escola, tant les pedagògiques com les de gestió.

IMPLICACIÓ AMB LA COMUNITAT

Ginebró és una escola compromesa amb el desenvolupament de la zona i 
amb la comunitat que l’acull. Són actius en la participació en els diferents  
espais sectorials i territorials i en el manteniment de les principals  
tradicions culturals.

Participen activament en el projecte Escola-Empresa, que es basa en una 
taula de treball entre els centres educatius de la zona, les empreses i els 
serveis de promoció econòmica per identificar les necessitats del territori 
i analitzar possibles respostes.

En els darrers anys han impulsat aliances i projectes conjunts amb  
diferents actors del territori, entre les que destaquen l’impuls de la forma-
ció FP Dual com per exemple Bibloos, Decowooc... i mantenen relació amb 
més de 100 empreses per impulsar una formació professionalitzadora en 
el lloc de treball.

Mantenen convenis de col·laboració amb entitats de referència de la zona  
per millorar l’entorn, com el Parc Ambiental de Gualba, la fundació  
Viver de Bell-lloc, el Centre especial de treball Montserrat Montero o la 
cooperativa Tarpuna.

Col·laboren estretament amb l’Ajuntament de Llinars en diferents  
àmbits, destacant les activitats continuades que organitza l’alumnat de 
cicles formatius obertes a la ciutadania, com per exemple el Dia Mundial 
de l’Activat Física a Llinars.

Són membres actius en diferents espais de representació, com per  
exemple la comissió executiva de formació de PIMEC del Vallès Oriental 
l’Agrupació Escolar Catalana, la Federació de Cooperatives d’Ensenya-
ment de Catalunya o la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya. 

EDUCACIÓ DES DELS VALORS I LA IMPLICACIÓ SOCIAL

A més de la seva aposta per la qualitat educativa, Ginebró impulsa  
nombroses iniciatives destinades a despertar un esperit crític i transfor-
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mador en els seus alumnes per construir una societat més equitativa,  
solidària i cohesionada. Algunes de les accions més consolidades son:

• Servei comunitari: Els alumnes de 4t d’ESO fan tasques de voluntariat 
a diferents organismes i entitats de servei social del territori. Es tracta 
d’una acció lligada a la identitat cooperativa, solidària i de compromís 
amb l’entorn del centre. 

• Projectes d’aprenentatge i servei amb entitats, com el casal d’avis, per 
recuperar la memòria històrica.

• El Cros: cursa solidària per recaptar fons que s’entreguen a la Marató 
de TV3 i amb la qual es realitzen tot un seguit d’activitats de sensibi-
lització.

• La Cursa de la fam: organitzada amb Acción contra el Hambre i en què 
participen nens i famílies. 

• Bossa solidària: Iniciativa del Consell Escolar per recollir aportacions  
voluntàries de les famílies de l’escola i així subvencionar en part les  
colònies i viatges d’aquells alumnes amb més dificultats econòmiques. 
Les cooperatives d’alumnes de l’escola hi destinen una part dels seus 
beneficis.

• Trailwalker: cursa no competitiva de 100 kilòmetres, organitzada per 
INTERMÓN OXFAM, en què hi participa un equip format per mestres, 
amb el suport i implicació de tota la comunitat. S’hi recapten diners  
destinats a projectes solidaris de l’ONG.

• Recollida solidària d’aliments: coincidint amb els dies abans de Nadal 
en col·laboració amb Càrites de Llinars.

• REIR i Eines per tothom: col·laboren en la formació i amb projectes 
de voluntariat.

• Recollida solidària de taps: per recaptar diners per a petits projectes 
que ajudin a persones amb discapacitats, i sensibilitzen als alumnes 
respecte determinades situacions socials.

• Projecte Oliclak: de recollida d’oli usat amb la col·laboració d’alumnes i 
famílies i col·laborant amb Apindep Ronçana, cooperativa que integra 
persones amb diversitat funcional i en situació de risc d’exclusió.

ESCOLA VERDA

Ginebró destaca pel seu fort compromís ambiental i per la multitud d’ini-
ciatives impulsades per millorar els seus impactes. L’escola posa molts es-
forços i recursos per innovar, incloure, avançar, sistematitzar i organitzar 
accions educatives que tinguin la finalitat d’afrontar, des de l’educació, els 
nous reptes i valors de la sostenibilitat.

Les seves instal·lacions estan pensades i construïdes per aconseguir 
el mínim impacte ambiental possible. Les darrers intervencions han  
prioritzat el màxim aprofitament de la llum, l’aïllament tèrmic i la  
instal·lació de plaques solars entre d’altres, per minimitzar els consums 
energètics.

Disposen d’un pla d’equipaments en què fan una previsió de les instal·la-
cions que necessitaran en un futur per poder planificar i prioritzar in-
tervencions. Impulsen espais oberts i multifuncionals per al seu màxim 
aprofitament.

Tenen preparada la instal·lació per a la recollida d’aigües pluvials per  
facilitar-ne el reaprofitament.

Projecte Revolta en col·labora-
ció amb la cooperativa Tarpuna.

Gestió cíclica dels residus orgà-
nics del menjador i la cuina de 
l’escola, per tal de convertir-los 
en compost per a l’hort gràcies 
a l’electrocompostadora, una 
màquina que accelera el pro-
cés de compostatge. L’alumnat 
l’omple diàriament amb residus 
orgànics del menjador, i un cop 
a la setmana fan el buidatge del 
precompost.
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A més, contínuament impulsa actualitzacions de les instal·lacions, com 
per exemple l’adquisició de mobiliari 100% sostenible, la separació de resi-
dus mitjançant papereres diferenciades o la substitució de la il·luminació 
per LED als espais comuns.

Ginebró realitza múltiples accions pedagògiques per sensibilitzar l’alum-
nat en els valors de l’ecologisme i la sostenibilitat, com els horts escolars, 
el reciclatge, la recuperació d’espais verds i els marges o la realització 
d’activitats educatives entre la natura del voltant.

Tenen pràctiques d’oficina verda, en els darrers anys han impulsat la  
digitalització documental, el control del volum de fotocòpies i la utilitza-
ció de materials reciclats.

Cal destacar que el compromís ambiental de Ginebró va més enllà de les 
seves parets i fomenten una mobilitat sostenible. Actualment tres autobu-
sos recullen als nois i les noies que provenen de diferents indrets de la co-
marca. Col·laboren amb diferents entitats de la comarca per fer un estudi 
de mobilitat que inclou, entre d’altres, propostes per adaptar els horaris i 
els recorreguts del transport públic o la planificació de camins escolars 
per poder arribar a l’escola caminant, en bicicleta o patinet.

Ginebró disposa de cuina pròpia, on ofereixen una alimentació sana i 
sostenible. Es prioritza la compra de productes de proximitat i s’hi incor-
poren alguns productes ecològics. La comissió de seguiment de la cuina 
analitza constantment possibles millores a incorporar.

COMPROMÍS AMB LES PERSONES 

La comunitat educativa de Ginebró està formada per persones amb una 
clara voluntat transformadora, que creuen en l’educació com a camí 
de creixement personal i col·lectiu. L’Escola facilita espais on cada  
persona aporta idees per tal de millorar el projecte educatiu i la pràctica  
professional.

Ginebró promou unes condicions laborals basades en la qualitat, la igualtat 
i la seguretat. Actualment s’està realitzant un important esforç per avançar 
cap a un equip alineat amb el projecte pedagògic de l’escola, que aposta per 
l’avaluació per competències, el domini d’eines tecnològiques i l’educació 
emocional.

A nivell laboral aplica el conveni col·lectiu de l’escola concertada i aplica 
diverses millores, que queden recollides al reglament de règim intern de 
la cooperativa, com per exemple:

• Millora del desenvolupament professional de les persones de l’equip 
mitjançant plans de formació en àmbits estratègics de l’escola 
(intel·ligència emocional, habilitats directives, eines tecnològiques...) i 
plans de formació individuals.

• Estudi del clima laboral a través d’una eina adaptada a les escoles. La valo-
ració es fa cada dos anys, el resultat de la darrera valoració és d’excel·lent.

• Anàlisi dels compliments legals i de la salut i seguretat laboral cada 
dos anys a través del servei de prevenció.

• Facilitació de la conciliació de la vida personal i professional dins les 
possibilitats de l’escola, com per exemple els de dies de lliure disposi-
ció, que augmenten a partir de certa edat i antiguitat a la cooperativa.

• Incorporació de beneficis socials per millorar la qualitat de les relacions 
laborals, com per exemple la complementació de les percepcions degu-
des a baixes laborals.
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• Aprovació del pla d’igualtat i promoció de la igualtat de gènere  
buscant l’equitat en els equips amb accions diversificades per a cada 
etapa: a primària es prioritza la contractació de nois, mentre que als 
cicles formatius de noies.

SOSTENIBILITAT ECONÒMICA I DIVERSIFICACIÓ

Ginebró realitza una gestió ètica i responsable amb l’objectiu d’assegurar 
la sostenibilitat del projecte educatiu i facilitar l’escolarització del major 
nombre d’infants i joves possible amb un equilibri de costos i una gestió de 
les finances molt sistematitzada. Cada equip i cada persona de la coopera-
tiva té el seu pressupost i el gestiona de forma responsable.

Com a mesura de transparència i de bon govern, la cooperativa és audita-
da anualment i els resultats es comparteixen a l’assemblea.

Actualment estan definint el nou pla estratègic de l’escola per al període 
2020-24 amb la participació de tots els actors de la comunitat educativa 
(professorat, alumnat i famílies).

L’escola participa activament en la creació d’empreses que ajudin a enfor-
tir el projecte educatiu i econòmic de la cooperativa. En aquest sentit, cal 
destacar tres iniciatives:

• Dinàmics: cooperativa impulsada en col·laboració amb l’Escola Sant Ger-
vasi de Mollet per fomentar la inserció laboral de les persones en l’àmbit de 
les activitats físico-esportives, la salut, les habilitats personals, el lleure i el 
medi natural. Organitzen programes de formació subvencionada i privada. 

• L’esportiu Llinars del Vallès: Col·laboració amb Fundació Claror per a la 
gestió de les instal·lacions esportives del municipi. Aquesta col·laboració 
permet oferir activitats aquàtiques a tots els nivells de l’escola i  
avantatges per a les persones treballadores de la cooperativa.

• Formació a la carta per a empreses: organitzant accions formatives  
especialitzades i totalment adaptades a les necessitats de les empreses.

GESTIÓ DEMOCRÀTICA ENFOCADA A L’EXCEL·LÈNCIA

Ginebró és una cooperativa, i com a tal, promou una gestió democràtica 
intentant implicar a totes les veus de la comunitat educativa: alumnat, 
professorat i famílies.

En l’àmbit pedagògic l’escola facilita espais de participació regulats i  
sistematitzats per escoltar i tenir en compte les diferents mirades, com 
és el cas del Consell escolar o les reunions pedagògiques.

A nivell societari la cooperativa s’organitza de forma participativa a través 
de la realització de sis assemblees anuals i el treball continuat del consell 
rector i les quatre comissions de treball: pedagògica; econòmica i società-
ria; identitat i comunicació i innovació.

A part d’aquests espais, Ginebró assegura una comunicació continuada 
i transparent a través de diferents canals de comunicació, com el butlle-
tí Som Ginebró, la web o els correus informatius setmanals i quinzenals 
amb tota la informació de les reunions realitzades i les decisions preses.

Amb la voluntat de millorar contínuament, es realitzen qüestionaris 
anuals de satisfacció a les famílies, a l’alumnat i al professorat.

Per als propers anys s’han plantejat com a objectiu millorar la implicació de 
les famílies a la cooperativa mitjançant la creació d’una  associació d’antics 
alumnes i el foment de la seva participació en les activitats educatives.

Cooperativa d’alumnes

Ginebró impulsa entre el 
seu alumnat les cooperatives 
d’alumnes com una experièn-
cia pràctica d’emprenedoria  
col·lectiva i de gestió demo-
cràtica.

La cooperativa d’alumnes orga-
nitza activitats per a la comunitat  
escolar com per exemple la ven-
da de berenars o l’organització  
d’esdeveniments. Els beneficis  
es destinen a activitats socials i 
solidàries.
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CONCLUSIONS

Ginebró és una escola cooperativa amb un projecte pedagògic altament 
innovador orientat a l’excel·lència. Es tracta d’una organització molt arre-
lada al territori que amb el pas dels anys s’ha convertit en un referent, cosa 
que li ha possibilitat mantenir una demanda creixent tot i les tendències 
de decreixement dins el sector de l’escola concertada.

Es caracteritza per una gestió molt sistematitzada i orientada trobar 
l’equilibri òptim entre la contenció de costos i les inversions per millorar 
la qualitat de les instal·lacions i els serveis oferts.

Les instal·lacions de l’escola són un clar exemple de l’aposta per la sosteni-
bilitat ambiental i per uns espais educatius acollidors i estimulants.

L’escola impulsa una gran diversitat d’accions i activitats orientades a una 
gestió sostenible i a la promoció dels valors cooperatius.

L’aposta per l’RSC els ha de permetre sistematitzar, desenvolupar i  
visibilitzar uns valors que ja tenen, en els quals creuen i basen el seu 
projecte cooperatiu i que són fonamentals per contribuir a crear un futur 
més sostenible.

Aquesta fitxa ha estat elaborada al 2021 per 
Albert Huerta, a partir de les entrevistes re-
alitzades amb l’equip responsable de l’escola, 
format per Gorka Insausti, president i Maria 
Expósito, directora pedagògica de l’Escola 
Ginebró.

La fitxa reflecteix informacions aportades 
per l’empresa i ha estat validada per aquesta. 
L’elaboració de les fitxes d’RSE és una ini-
ciativa de l’associació Respon.cat, iniciativa 
empresarial per al desenvolupament de la 
responsabilitat social a Catalunya.  

Aquesta sèrie de fitxes correspon a empre-
ses participants en el programa RSE.Pime, 
amb el suport del Departament d’Empresa 
i Treball de la Generalitat de Catalunya  i 
la col·laboració de la Cambra de Comerç de 
Barcelona i del Consell de Cambres de Co-
merç de Catalunya.
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