Espai
d'aprenentatge
d'educació viva
i activa.
Per a infants
a partir
de 3 anys

CONTACTE
direccio@elroser.es

662 065 579

@coopelroser
Cooperativa Integral
El Roser SCCL
Camí del Llor 13.
Finca Can Codina
Sant Boi de Llobregat,
Barcelona 08830

www.elroser.coop

L'ESPAI
Masia Can Codina

QUI SOM
Comunitat d'aprenentatge
autogestionada.
Les nostres guies per a
l'acció són el respecte,
la confiança, l'amor,
el compromís i la llibertat.
Integrem la sostenibilitat i
la permacultura.
Promovem la incorporació
d’una mirada
en perspectiva de gènere
i una educació sexualafectiva.
Contribuïm a la
transformació global de la
societat fent xarxa amb
altres col·lectius.
Utilitzem la sociocràcia i la
comunicació no violenta.
Portem a terme accions de
finançament d'acord amb
els nostres valors.
.

El recinte acull els infants a
les 9 h i l'espai roman tancat
de 9.30 h a 14 h.
Els horaris de recollida:
Infantil 14.30 h i Primària 15 h
Després de la recollida l'ús de
l'espai ha de cenyir-se a la
normativa d'usos de l'espai,
amb la necessària presència i
acompanyament d’una persona
adulta de referència.

PROJECTE
PEDAGÒGIC
Acompanyem processos de
creixement i aprenentatge
de manera respectuosa,
tot creant les condicions
físiques i relacionals
necessàries per a aquesta
finalitat.

En aquests moments la
Cooperativa Integral El
Roser la formen uns 100
infants d’entre 3 i 12 anys.

El projecte està format per
famílies i professionals que
promouen l'empoderament
individual per aconseguir
una transformació global
de la societat.

RESPONSABILITAT
ECONÒMICA
Els pagaments

COMPROMISOS
DE LES PERSONES
SÒCIES
Ser membre actiu/ va
de la cooperativa.
Assistir als cercles a
què siguin convocades.
Participar, com a "mínim"
en 3 activitats de captació
de fons de les que
s'organitzen al llarg
del curs.
Realitzar les tasques de
neteja dels espais.
Participar en 3 jornades de
treball per adequar els
espais.
Participar en la
preparació i celebració
de portes obertes.
Almenys un/a membre de la
família ha de participar
activament en algun dels
cercles o subcercles.

Aportació inicial al projecte.
Es fa a nom d’un/a soci/sòcia.
L’import és de 1.000 € i
només es fa una vegada. És
obligatori el desemborsament
en el moment de formalitzar
l’alta com a soci/sòcia de
consum.
Matrícula
Per família i l'import és de
250 €, a pagar en el moment
de l' entrada al projecte.
Només es paga el 1r any.
No reemborsable.
Quota mensual
S’estableix per infant.
L’import per al curs 20192020 és de 360 € per infant i
s’ha de pagar entre l’1 al 5
del mes entrant. Les quotes
mensuals són 10, del
setembre al juny.
Quota anual material
Import de 70 € per infant per
Primària i 50 € per a Infantil.

Quota anual Xell
No suposa un ingrés per a
la cooperativa, però el
nostre projecte està
adherit a la Xarxa
d'Educació Lliure i ens
obliga a pagar una quota
anual per família de 40 €
per unitat familiar. Dona
dret a descomptes i altres
avantatges en formacions,
xerrades, etc
Aval mancomunat
La cooperativa té concedit
un préstec per Coop57
destinat a fer les obres
d’homologació de l’espai.
El préstec l'avalem
mancomunadament totes
les persones sòcies.
Aval solidari
La cooperativa té signat un
contracte de lloguer en
què figuren tres persones
sòcies com a avaladores.
Les persones sòcies ens
comprometem a avalar
solidàriament les famílies
avaladores.

