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Madrid, a 9 de abril de 2018 
 

Estimados/as compañeiros/as: 
 

Temos o pracer de poñernos en contacto convosco para comunicarvos que a Unión Española 
de Cooperativas de Enseñanza (UECoE) escolleu a localidade de Santander para celebrar o seu XVIII 
Congreso. Este importante evento, que con carácter bienal celébrase de maneira rotatoria en cada 
unha das 17 Comunidades Autónomas españolas, nesta ocasión será desde Cantabria, tratando de 
abordar aqueles temas de actualidade que afectan as cooperativas de ensino desde unha dobre 
perspectiva, a educativa e a empresarial 

Na actualidade, UECoE xunto coa Asociación de Centros de Ensino da Economía Social de 
Cantabria (AcesCantabria) a través do Comité organizador constituído para o efecto, atópanse 
inmersas na organización do seu XVIII Congreso, que se celebrará durante os días 17, 18 e 19 de 
outubro de 2018 evento que prevé reunir a aproximadamente 200 congresistas provenientes de 
todos os puntos do Estado. 

A temática do XVIII Congreso, cuxo lema será “Educación en todos os sentidos”, virará ao 
redor do papel dos centros educativos no momento actual, ante o panorama social, económico e 
político no que se atopa a comunidade escolar. Esta temática desenvolverase a partir da nosa 
práctica como docentes, por tanto, o obxectivo global é realizar unha reflexión o máis completa 
posible sobre temas como son as habilidades de comunicación e oratoria, o uso saudable e 
responsable das Tics favorecendo a seguridade e convivencia, a substitución xeracional vinculada 
ao liderado e ao emprendemento, sendo estes os eixos de actuación sobre os que pivotará o 
Congreso, incidindo tamén noutros temas relacionados coa nosa realidade empresarial e societaria, 
fomentando o intercambio de traballos, proxectos e actividades educativas e pedagóxicas sobre 
xestión dos centros, modos empresariais de intercooperación, innovación e emprendemento, 
plurilingüismo, interculturalidad, Formación Profesional, Educación Infantil, Educación Especial, 
igualdade, substitución xeracional e xestión en Cooperativas de Ensino, entre outros. 

É por iso que, entre os obxectivos do congreso, atópase o de reflexionar sobre cal é a visión 
que ten a sociedade acerca das cooperativas de ensino, que se espera delas e en que condicións 
atopámonos para poder satisfacer esa demanda, facer un exercicio de introspección despois de 
case 30 anos de traxectoria da UECoE, á vez que se debaten e consolidan as liñas directrices de 
actuación para os próximos anos, aproveitando para poñer en común todas aquelas iniciativas, 
tanto propias como institucionais, todo iso sen esquecer a necesidade de coñecer e analizar o 
contido e alcance da reforma educativa ante o Pacto pola Educación . 

O modelo de congreso que propoñemos ten a finalidade de conseguir o maior grao de 
enriquecemento mutuo das nosas organizacións a través do intercambio de experiencias e a 
reflexión común sobre os temas fundamentais que nos afectan. Por iso, queremos expor un modelo 
de congreso moi participativo, con distintos sistemas que garantan esta participación, así:  

 Relatorios. Será nas sesións da mañá cando se desenvolvan varios relatorios con 
expertos cos que se establecerá un debate. 

De:  Comité Organizador 
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 Mesas Redondas de traballo e debate. O primeiro día para culminar a tarefa da mañá, 
constituiranse varias mesas nas que se analizarán diferentes temáticas de interese para 
o colectivo e onde se elaborarán unhas conclusións.  

A metodoloxía para seguir nestas Mesas comezará coa presentación dunha experiencia 
que servirá de catalizadora para o debate posterior sobre a práctica docente nestes 
tipos de aprendizaxes, para finalmente chegar a unhas conclusións sobre a forma de 
entender a educación dentro das Cooperativas de Ensino, expoñer cuestións no sentido 
de: Como tería que ser nosa práctica docente? Que acción metodolóxica propoñeremos 
como Centros de Ensino de Economía Social? Cal sería a identidade de UECOE nestes 
campos educativos? 

Estas experiencias xurdirán das propias Cooperativas de Ensino, polo que solicitamos a 
vosa colaboración e convidamos a aquelas que queiran mostrar o seu proxecto ou 
experiencia na liña das temáticas propostas. (Ver Anexo 2) 

As conclusións ás que se chegue en cada unha das Mesas trasladaranse e difundirán o 
último día do congreso nun espazo global e participativo por parte de todos os 
congresistas poderán achegar as súas ideas as cales servirán de orientación á UECoE 
para establecer unhas liñas de actuación futura.  

 Rutas docentes Colexio&Proxecto. A mañá do segundo día será activa e mobilizará a 
todos os asistentes que deberán optar por unha das rutas docentes expostas realizar en 
catro colexios cooperativos de Cantabria, nos que se mostrarán proxectos empresariais 
e educativos de relevancia desenvolvidos en cada un deles. 

Para conseguir a máxima participación, fanse necesarios, loxicamente, a implicación e o 
traballo dos diferentes Centros de Ensino de Economía Social do Estado. Por iso, pedímosvos desde 
xa a vosa colaboración a diferentes niveis, tanto difundindo o congreso entre os vosos asociados, 
como achegando experiencias ou proxectos dos vosos centros relacionados coas diferentes 
temáticas a desenvolver nas mesas redondas, como vos indicamos anteriormente.  

Presentado o XVIII Congreso e identificados os obxectivos, comentarvos como queda o 
programa, segundo indícase no Anexo I, que aínda que en certa forma sexa provisional axústase ao 
que será o definitivo, e que recibiredes xunto con máis documentación e información que iremos 
subindo á páxina web, así como co boletín de inscrición, xa que a partir do día 15 de maio ábrese o 
prazo de inscrición finalizando o 21 de setembro de 2018. 

Esperamos que este programa sexa de voso agrado así como o contido e temática do XVIII 
Congreso de UECoE e desexamos que esta comunicación vos sirva como avance informativo para 
que reservedes nas vosas axendas estas datas e podámonos atopar en Santander. 

Cos nosos mellores desexos e coa esperanza de que sexa do voso interese, recibide un cordial 
saúdo. 

 
 

Comité Organizador do XVIII Congreso de UECoE 


