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1.PRESENTACIÓ DEL PROJECTE EDUCATIU O PEC 
 
El nostre Projecte Educatiu recull les bases pedagògiques, metodològiques i organitzatives que el 
claustre de la Zona Escolar Rural (ZER) Baix Berguedà pretenem consolidar en les nostres escoles, a 
partir dels principis amb els quals ens sentim identificats/des.  
Per una banda, conté  aspectes que ja són característics dels nostres centres i dels quals n’estem 
satisfets i, per l’altra, aquells que volem anar introduint per tal de millorar la nostra  pràctica 
docent, l’educació dels infants a les nostres escoles. Així mateix, ens permet unificar criteris que 
impulsin la cohesió i sentit en la pràctica i resultats educatius de les nostres escoles. 
Aquest  Projecte Educatiu s’emmarca en  les directrius de la nova Llei d’Educació de Catalunya 
(LEC) aprovada pel Parlament de Catalunya el 10 de juliol de 2009.  
 

2. ENTORN I CONTEXT SOCIOCULTURAL DE LES NOSTRES ESCOLES 
 
La nostra ZER, ubicada en el Baix Berguedà, agrupa les escoles dels municipis de Montmajor i 
d’Olvan des del curs 2011-2012, ambdues estan situades en entorns rurals i es caracteritzen, entre 
d’altres coses,  perquè hi ha un petit nucli central de població i la resta està repartida en nuclis més 
petits o  masies disseminades. 
 
ESCOLA D’OLVAN 

L’Escola d’Olvan està situada al municipi d’Olvan, d’aproximadament uns 900 habitants, repartits 
entre dos nuclis de població (Olvan i Cal Rosal) i un centenar de masies disperses. 
L’entorn de l’escola pertany a un medi rural. La població activa es reparteix entre les feines del 
camp, les indústries familiars, els serveis, la  construcció i l’agroturisme, però la majoria es 
traslladen de localitat per assistir al lloc de treball. 
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Les possibilitats que ofereix el poble per l’escola són molt vinculades a l’entorn natural,  molt 
proper i atractiu per un aprenentatge vivencial, a més des de l’escola i la ZER és fomenten activitats 
culturals, teatrals i sortides als pobles més propers tals com Gironella i Berga. 
La majoria dels alumnes utilitzen el català a l’escola i a casa, tot i que hi ha un nombre baix de 
famílies que són castellanoparlants.  
El nivell socioeconòmic és variable, des de famílies benestants a d’altres amb situacions d’atur, tot i 
que la situació actual  de crisi econòmica fa que cada vegada existeixin més casos amb necessitats 
econòmiques. 
El nombre de mestres varia en funció del nombre d’alumnes de cada curs. Els especialistes són 
itinerants. 
L’escola també compta amb servei de menjador amb cuinera pròpia que és utilitzat per la majoria 
dels alumnes i alguns mestres. Aquest servei està gestionat per l’AMPA i amb una aportació 
econòmica per part de l’Ajuntament. 
El centre també compta amb un servei de transport. 
 
Localització de l’Escola d’Olvan: 
Adreça: Pl. de l’Ajuntament, s/n.  08611, Olvan. 
Tel/Fax. 93 8251611 
Correu electrònic: a822331@xtec.cat 
 
ESCOLA GIRA-SOL 
L’escola Gira-sol està situada al municipi de Montmajor, d’aproximadament uns 500 habitants, que 
es distribueixen entre el poble de Montmajor i masies aïllades.  
L’economia tradicional ha estat l’agricultura i la ramaderia, però mica en mica el sector serveis s’ha 
anat ocupant, principalment, per famílies nouvingudes al poble. 
L’entorn pertany a un medi rural. La població activa es reparteix entre les feines del camp, les 
indústries familiars i els serveis, motiu pel qual moltes famílies es desplacen diàriament al seu lloc 
de treball que sol estar ubicat fora del municipi de Montmajor. 
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Les possibilitats que ofereix el poble per l’escola són molt vinculades a l’entorn natural molt proper 
i atractiu per un aprenentatge vivencial, a més des de l’escola i la ZER és fomenten activitats 
culturals, teatrals i sortides als pobles més propers, com ara Berga. 
La majoria dels alumnes utilitzen el català a l’escola i a casa. 
El nivell socioeconòmic és variable, des de famílies benestants a d’altres amb situacions d’atur, tot i 
que la situació actual fa que cada vegada existeixin més casos amb necessitats econòmiques. Tot i 
això, el nivell socioeconòmic predominant és el mitjà-alt. 
El nombre de mestres varia en funció del nombre d’alumnes de cada curs. Els especialistes són 
itinerants. 
L’escola també compta amb servei de menjador, de càtering, gestionat per l’AMPA, l’Ajuntament i 
el Consell Comarcal del Berguedà. Igualment té servei de transport. 
Localització de l’Escola Gira-sol: 
Adreça: c/ de les escoles s/n 
Tel/Fax.  938246152 
Correu electrònic: a8021983@xtec.cat 

 
 

 3. TRETS D’IDENTITAT DE LA ZER BAIX BERGUEDÀ. 
      COM VOLEM SER? 
  
La Zona Escolar Rural del Baix Berguedà va néixer per poder compartir experiències educatives 
entre els docents, donar respostes a problemes logístics, així com, poder gaudir de mestres 
especialistes i minimitzar despeses (compartint  material i abaratint el cost  de les sortides).  
El treball en conjunt de tots/es els/les  mestres de la nostra zona rural suposa un enriquiment de la 
tasca pedagògica ja que aporta noves mirades i formes de fer a l’ensenyament-aprenentatge, i 
permet construir nous criteris metodològics i d’avaluació.  

 
El claustre docent de la ZER  volem treballar de forma coordinada a les nostres escoles per tal 
d’aconseguir els següents principis educatius, amb els quals ens identifiquem: 
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1. Acollidora 
Volem que tots els nens i nenes assisteixin contents a l’escola, s’hi trobin còmodes i bé. Creem 
espais i moments agradables que permetin l’atenció individual dels infants i de les famílies.  
 
 
2. Respectuosa amb la diversitat,equitativa i inclusiva  
Oferim agrupacions flexibles i obertes que faciliten la participació i desenvolupament integral de 
tot l’alumnat, independentment de les seves característiques personals, físiques o psíquiques. Així 
mateix, apliquem mesures educatives que  possibiliten la igualtat per al ple desenvolupament de 
les potencialitats de cada infant i evitem les mesures educatives que puguin suposar qualsevol 
tipus de marginació o exclusió.  
 
3.Coeducadora 
Practiquem una educació per a la igualtat sense discriminacions per raó de sexe.Evitem reproduir 
els rols tradicionals assignats a homes i dones procurem utilitzar metodologies didàctiques i un 
llenguatge que afavoreixi la igualtat entre sexes.  
 
4.Competencial 
A més a més d’ajudar a desenvolupar els coneixements, capacitats, habilitats i actituds, pretenem 
ajudar a l’alumnat a saber aplicar aquests recursos personals en situacions reals i/o noves.  Per 
aquest motiu, ens formem per aplicar metodologies globals i inclusives que permetin portar a 
terme aquest treball competencial: projectes, tallers, racons,… 
Igualment, donem molta importància a que els infants siguin conscients del propi procés 
d’aprenentatge i fer-los participar del seu procés d’avaluació. 
 
5. Creativa 
Creem espais on sigui possible que els infants puguin concretar les propostes de treball des de la 
seva mirada, fugint dels models únics i pre-establerts.  Així mateix, que puguin aportar i construir 
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idees pròpies, proposar projectes, arriscar-se a fer quelcom no conegut, a equivocar-se... i, per 
tant, que ajudin a fomentar la creativitat.  
 
6.Democràtica i per la pau  
Transmetem als alumnes uns valors bàsics de llibertat lligada a la participació, responsabilitat, 
solidaritat, gust pel treball ben fet i actitud de diàleg, i els convidem a participar en la millora de les 
relacions interpersonals i socials. Potenciem que tota la comunitat educativa pugui expressar-se 
lliurement i opinar i sotmetre a debat i reflexió les propostes, idees i iniciatives, en el lloc i moment 
apropiat. Alhora eduquem per la no violència i treballem estratègies amb els/les alumnes per saber 
arribar a acords i a solucions als conflictes per consens. Alhora, ensenyem a expressar les opinions 
contràries de manera pacífica i amb actitud empàtica. 
 
7. Participativa   
Vetllem per la participació real del professorat, famílies, alumnat i personal no docent en el 
funcionament de les escoles de la ZER.  
 
8. Rural i oberta a l’entorn (proper i del món) 
Col·laborem i treballem conjuntament amb les famílies, entitats i associacions del poble o comarca, 
per tal de potenciar conjuntament el sentit de pertinença,   participació i implicació dels nens/es  
en el poble i en la societat. Igualment, pel coneixement i respecte pel poble i la comunitat, els seus 
costums, la llengua i el patrimoni cultural i social. 
Com a ciutadans del món i donada  la situació geogràfica de les nostres escoles, també fomentem 
la participació activa i la col·laboració en projectes que permetin donar una visió àmplia del món i 
que potenciïn valors com el respecte, la solidaritat i la implicació vers la millora de les relacions 
humanes i  la conservació del planeta.  
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9.Catalana i coneixedora d’altres llengües 
Potenciem el respecte i ús de la llengua, la història i la cultura catalana. En aquest sentit, el català 
és la llengua vehicular de les nostres escoles i també de comunicació amb les famílies i entitats.  
Igualment, treballem el domini de la llengua castellana per tal que el nostre alumnat en sigui 
també competent en l’altre llengua oficial de Catalunya.  
Impulsem també el coneixement i ús de la llengua anglesa, com a llengua d’ús necessària per a 
qualsevol relació amb altres països.   
 
10.Aconfessional 
Ens manifestem aconfessionals i laics. 
Quan celebrem algunes  festivitats que tenen un origen religiós, només posem l’accent  en els 
aspectes festius  i culturals, no pas en les creences i en els actes litúrgics;  sempre amb una intenció 
d’educació cívica i de coneixement de les tradicions i cultura popular catalana. 
 
11. Pluralista  
Respectem a tothom per igual, independentment de la seva procedència, religió, ideologia, nivell 
econòmic...  Potenciem valors per conviure en una societat plural. 
Creiem en una educació oberta al fet multicultural, considerant aquest com una aportació i com un 
enriquiment per al nostre alumnat i la comunitat escolar i fomentant valors com el respecte i 
superant prejudicis. 
 
12. Sostenible, ecològica i saludable 
Eduquem en el coneixement i respecte envers la natura, per tal de cuidar i incidir en l’entorn més 
proper. Potenciem valors mediambientals i de sostenibilitat.  
Fomentem hàbits alimentaris i d’activitat física saludables. Així com, conscienciem a l’alumnat per 
a evitar  que visquin situacions de risc que poden ser perjudicials per la seva salut. 
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13.Solidària  
Col·laborem en iniciatives solidàries per millorar les condicions de vida de les persones 
desafavorides socialment, de la nostra societat i d’altres països. 
Creiem que per la millora de les relacions humanes, en el nostre entorn i entre països és important 
vetllar pel desenvolupament de l’esperit crític, solidari i responsable dels infants de les nostres 
escoles.  
 
14. Oberta al coneixement i la innovació 
Creiem en la importància de la renovació pedagògica i la formació permanent del professorat, per 
estar al dia dels nous coneixements contrastats i validats des del punt de vista científic, històric, 
tecnològic... i aplicar-los a la vida escolar i a les necessitats de la societat actual. 
 
 

 4. OBJECTIUS EDUCATIUS QUE PRETENEM.  
      COM VOLEM QUE SIGUI EL NOSTRE ALUMNAT DE GRAN? 
 
Tenint en compte les necessitats de l’educació del segle XXI (Informe Delors), la reflexió i 
investigació que ens aporten experts i escoles innovadores, així com les característiques del nostre 
alumnat , orientem la nostra pràctica educativa a aconseguir els quatre objectius de l’educació que 
volem construir a les nostres escoles: 
-  Crear desig d’aprendre i donar estratègies per fer-ho sols. Eines per poder seguir aprenent i 
adaptant-se al llarg de tota la vida. 
-   Educar alumnes competents. Saber abordar i resoldre situacions o problemes nous, utilitzant les 
estratègies i coneixements apresos de forma interdisciplinar, amb iniciativa i creativitat. 
-   Educar persones responsables i autònomes, amb actitud activa, crítica i compromesa. 
-   Ajudar a comprendre el món actual: divers-global-canviant, de manera crítica i reflexiva i 
respectuosa, així com a saber-hi conviure respectuosament. 
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Treballant per aquests objectius, emmarcats en els 4 pilars que concretava l’Informe Delors,  
treballem per col·laborar amb les famílies perquè els ciutadans de demà siguin: 
 
PER SABER FER: 

●       Responsables d'ells mateixos i del seu procés d'aprenentatge. 
●       Responsables  amb les tasques que assumeixen. 
●       Organitzats  
●       Autònoms a l’hora de prendre decisions i portar-les a terme. 

PER SABER CONÈIXER: 
●       Amb curiositat i motivació per a aprendre 
●       Amb capacitat d'expressió i comprensió, oral i escrita 
●       Capaços d’accedir a la informació i saber-la escollir 
●       Competents  i capaços d’utilitzar els coneixements treballats de les àrees.  
●       Aprenentatges significatius 
●       Amb consciència dels aprenentatges 
●       Conscients dels progressos 
●       Amb capacitat per autoavaluar-se 
●       Conscients  de les pròpies limitacions i qualitats 

PER SABER CONVIURE: 
●         Amb habilitats per treballar en grup 
●         Empàtics  vers les altres persones 
●         Democràtics 
●         Participatius 
●         Predisposats a viure en un món pluricultural i multilingüe amb respecte i tolerància 
●         Coherents 
●         Amb valors 

PER SABER SER: 
●        Amb criteris personals propis  
●       Amb esperit crític  
●       Habituats a expressar i controlar els sentiments assertivament 
●       Amb autoestima i seguretat personal 
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 5. CLIMA I MANERES DE FER QUE POTENCIEN ELS NOSTRES PRINCIPIS.  
 OBJECTIUS I  DEFINICIÓ DE MITJANS PER A ACONSEGUIR-LOS 

 

5.1. HORARI MARC PER FRANGES 
Tenint en compte el currículum vigent per competències i els principis identitaris de la 
nostra ZER es decideix concretar un marc horari en franges. Aquest horari ens permet: 
-Fer un treball més globalitzat i competencial, ja que ens deixa el temps necessari i 
l’organització per poder treballar  a partir de situacions complexes i reals.  
- Permet utilitzar diferents metodologies en una mateixa franja. 
-Connectar més el treball de les especialitats amb la resta de projectes.  
-Atendre millor la diversitat, ja que dins la mateixa franja hi ha temps per fer activitats 
col·lectives i individuals. 
Es treballa segons el següent marc horari i cada tutor/a adapta el funcionament de la seva 
aula a aquestes franges. 
 
HORARI MARC PER FRANGES  PER L’ALUMNAT D’INFANTIL  
Franja  
De 9 a 11h 

ORGANITZACIÓ DE 
LA SETMANA 
+PROJECTE 

RACONS  
 

RACONS 
 

RACONS 
 

RACONS 
 

Franja  
de 11:30 a 
13h 

ESPECIALISTA 
 

ESPECIALISTA 
 

ESPECIALISTA 
 
 
 

TREBALL DE 
CONTINGUTS 
ESPECÍFICS 
 

CONTINGUTS 
ESPECÍFICS 
LLIBRETA 
VIATGERA 
 

      

Franja  
de 15 a 
16:30 

PROJECTE  D’AULA PROJECTE 
D’AULA 

PROJECTES 
ARTÍSTICS 
 
 

PROJECTE ZER  
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HORARI MARC PER FRANGES  PER L’ALUMNAT DE PRIMÀRIA  
Franja  
De 9 a 
11h 

ORGANITZACIÓ 
DE LA SETMANA 
+PROJECTE 

LECTURA 
INDIVIDUAL I 
PROJECTES 

LECTURA 
INDIVIDUAL I  
PROJECTES 

LECTURA 
INDIVIDUAL I 
PROJECTES 

LECTURA INDIVIDUAL I 
PROJECTES 
CONFERÈNCIA/RECERCA  

Franja  
de 11:30 
a 13h 

ESPECIALISTA 
 

ESPECIALISTA 
 

ESPECIALISTA RACONS 
APRENENTATGE 

COOPERATIVA 
TUTORIA I ASSEMBLEA 
 

      

Franja  
de 15 a 
16:30 

RACONS 
APRENENTATGE 

PROJECTES 
ARTÍSTICS 
 
 

RACONS 
APRENENTATGE 

PROJECTE ZER 
 

 

*Malgrat es fan aquestes franges com a estructura general, poden variar en funció del 
moment en que es troben els projectes i de les necessitats de cada grup. 
*En la franja d’especialista (tres franges) és on es realitzen els continguts específics d’Ed. 
Física, Música i Anglès. A més, també participen en algun dels projectes d’escola.  
* Les franges on intervenen els especialistes poden variar depenent de la possibilitat de 
combinar els horaris de tota la ZER i les necessitats de cada cicle i les hores totals. 
 
Aspectes organitzatius que es tenen en compte a l’hora de planificar cada curs: 
*Les hores de docència compartida o de reforç d’un 2n mestre a l’aula s’intenta que, en la 
mesura que és possible per combinacions horàries, sigui la mateixa persona per un mateix 
grup el màxim nombre d’hores. 
*Totes les mestres de la ZER coincideixen 2 hores d’horari exclusiu per tal de poder 
facilitar la coordinació  i poder fer un intercanvi de recursos. Cada trimestre es 
calendaritzen aquestes tasques i les coordinacions que calen a les reunions de ZER. 
*Els/les mestres de cada escola compten amb una hora de coordinació per organitzar els 
diferents projectes que participen. 
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5.2. CLIMA D’ESCOLA I PARTICIPACIÓ 
 
Es vetlla per la participació real del professorat, famílies, alumnat i personal no docent, en 
el funcionament de les escoles, perquè tothom s’hi impliqui i hi hagi una bona 
comunicació creant espais de participació on tothom pugui opinar i prendre’n part. 
 
Equip de mestres 
Per possibilitar la participació real de l’equip de mestres existeixen les reunions de ZER i 
les d’escola on tothom pot expressar la seva opinió i prendre part en les decisions que es 
prenen.  
 
Famílies 
Per possibilitar la participació real de les famílies, existeixen diferents comissions mixtes 
de famílies i mestres, el funcionament de les quals es recull en les NOFC. També es 
realitzen diferents activitats obertes a les famílies durant les festes i alguns projectes 
d’aula. 
Hi ha moments de trobada entre famílies i tutors/es: les entrevistes d’acollida,  les 
reunions d’inici de curs, les entregues d’informes, les entrevistes puntuals en horari 
d’atenció a les famílies... 
 
Alumnes 
Els infants també formen part de la presa de decisions d’escola a través de  les assemblees 
generals i les comissions mixtes (descrites en les NOFC). 
Per altra banda, en el funcionament habitual d’aula, també hi ha setmanalment espais de 
presa de decisions: tutoria o assemblea, a l’hora de decidir projectes a portar a terme i la 
manera de realitzar-los, de com organitzar el treball de la setmana, acords per la 
convivència, estones de treball autònom... 
 
Equip de menjador 
L’equip de menjador també forma part de les comissions mixtes, així mateix, també hi ha 
com a mínim dues reunions anuals on es prenen conjuntament les decisions que afecten 
al funcionament del menjador (descrites a les NOFC). 
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5.3. CLIMA D’AULA I PAPER DEL MESTRE/A 
Es procura que tots els nens i nenes vinguin contents a l’escola, s’hi trobin còmodes i 
feliços. Es creen espais, moments i situacions agradables:  

● Realitzar la benvinguda i comiat, entrades i sortides personalitzades: saludar, 
interessar-nos per cadascú i facilitar la comunicació. 

● Fer entrades i sortides tranquil·les a l’escola, a l’aula i al pati.  
● Començar el dia amb activitats que permetin una adaptació progressiva i força 

personalitzada a la dinàmica del dia. 
● Respectar el moment de desenvolupament de cada alumne/a adequant-nos a les 

seves característiques individuals. 
● Crear estones per reflexionar amb l’alumnat sobre com ens agrada que ens tractin 

a les persones i buscar i aprendre entre tots/es maneres assertives de fer-ho. 
● Adreçar-se a l’alumnat amb demandes, propostes, suggeriments... 
● Resoldre els conflictes dedicant-hi el temps necessari i en un espai adequat, per tal 

de consensuar actuacions reparadores. 
● Oferir possibilitats als alumnes per tal que adquireixin eines pròpies que permetin 

una bona convivència i un bon saber fer. 
● Diversificar les metodologies d’aula i els agrupaments per donar espai a tothom. 
● Crear espais de participació real de l’alumnat (assemblees setmanals de classe, 

assemblees d’escola, presa de decisions en situacions diverses ja des de ben petits, 
en els acords per a la convivència...), fomentant  l’esperit crític. 

● Crear estones setmanals de conversa a nivell de tot el grup, per alimentar un 
sentiment de pertinença i cohesió. 

● Organitzar festes i sortides conjuntes que promouen la bona convivència entre 
l’alumnat de la mateixa escola, a nivell de ZER i en l’entorn proper.  

● Fomentar espais de comunicació amb les famílies on poder expressar angoixes, 
dubtes i/o petits problemes. Així podem establir una bona entesa entre l’escola i la 
família per afavorir el desenvolupament de l’alumnat. 

● Obrir la participació de les famílies en diferents activitats d’aprenentatge. 
● Adreçar-se a l’alumnat en positiu i ensenyar-los a comunicar-se de la mateixa 

manera. 
● Establir unes normes clares per a la bona convivència i el clima de treball. 
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Per altra banda, els i les mestres estem convençuts que sense una base emocional estable 
i positiva, als infants els és molt difícil aprendre; per tant, és prioritari en l’actuació de 
l’equip de mestres ajudar a desenvolupar al màxim la intel·ligència emocional i les 
habilitats socials, de forma transversal des de tots els projectes, tallers i àrees:  

● Ensenyar a identificar i reconèixer les pròpies emocions. 
● Ensenyar a ser empàtics, a posar-se al lloc de l’altre. 
● Ensenyar a resoldre conflictes de forma assertiva. 
● Tenir l’error com un aspecte positiu a millorar en l’aprenentatge. 
● Afavorir una bona autoestima: fer-los agafar consciència de les seves habilitats i 

èxits i ajudar-los a avaluar els seus progressos en positiu. 
● Estar atents i atendre qualsevol actitud o conducta que pugui fer pensar en un 

patiment emocional i/o físic,  treballar-ho conjuntament amb la família i demanar 
assessorament al professional de l’EAP, si s’escau. 

● Habituar als nens i nenes a la participació i educar en l’esperit crític, implicant-los 
sovint en la presa de decisions i acords (en les assemblees, en els projectes, 
tallers...). 

 
Així mateix, es vetlla per tal que de ben petits ja agafin responsabilitats i desenvolupin la 
seva autonomia personal :  

● Assumir càrrecs dins l’aula. 
● Participar en la comissió ambiental. 
● Prendre decisions sobre aspectes del procés d’aprenentatge. 
● Responsabilitzar-se del respecte i manteniment del material personal i col·lectiu 

(reparar-lo o substituir-lo si es fa malbé expressament) 
● Implicar-se en la cerca de solucions per les conductes inadequades, conflictes o 

altres problemes que puguin sorgir. 
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 6.  RECURSOS HUMANS I MATERIALS 
 
RECURSOS HUMANS 
La ZER compta amb un equip de mestres, una part dels quals està adscrit a cada escola 
(tutores i mestres de suport) i una altra a la ZER (mestres de les especialitats d’ed. física, 
ed. musical, llengua estrangera i ed. especial), que són qui es responsabilitzen de 
l’educació dels infants durant l’horari escolar. Aquest equip s’organitza i es distribueix 
segons les necessitats de cada curs escolar, en funció de la normativa vigent i les NOFC de 
la ZER. 
Quan cal, aquest equip rep l’assessorament i suport dels següents serveis comarcals: EAP, 
CREDA i Serveis socials (Veure les NOFC). 
Cada escola també compta amb un equip de menjador que educa els infants durant 
l’estona del migdia ( Veure les NOFC). 
Per altra banda, a cada escola també hi ha un equip de monitors que ofereix  activitats 
extraescolars,  fora de l’horari escolar (Veure les NOFC). 
A nivell de ZER, comptem amb una administrativa a mitja jornada que ajuda en les tasques 
administratives corresponents a cada escola i a la mateixa ZER. 
Finalment, es compta amb l’ajut de les AMPA’s, les comissions mixtes on intervenen 
famílies i mestres i també col·laboracions puntuals de famílies, per a molts projectes de les 
escoles i d’aules (Veure les NOFC). 
Considerem molt important anar trobant espais de cooperació entre famílies i mestres, ja 
que ens permet cohesionar molt més la nostra comunitat educativa i portar a terme una 
educació més coherent amb els infants. 
 
RECURSOS MATERIALS 
Els materials que solem utilitzar a les aules es van adaptant a  les noves metodologies de 
treball que estem introduint a la nostra ZER. Busquem que aquests materials estimulin la 
curiositat i el desig d’aprendre, així com ajudin a desenvolupar millor les competències en 
els infants. (Veure les NOFC). 
També procurem que a cada aula hi hagi materials adequats pel que fa als interessos i 
necessitats de cada edat; alguns més enfocats al treball més autònom i altres per treballar 
amb tot el grup. 
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Es prioritza l’ús de materials càlids i resistents en el joc, ja que el fan més agradable i 
duren més. 
Per garantir materials de qualitat i suficients, comptem amb la col·laboració de les famílies 
que paguen una quota anual per material i col·laboracions econòmiques anuals de l’AMPA 
de cada escola. 
En el treball de la competència audiovisual, tenim com a eina de treball habitual 
ordinadors i projectors a totes les aules. Fem difusió del que es treballa a través dels blocs 
i la web. (Veure les NOFC). 
Per fomentar el gust per la lectura, disposem també d’una biblioteca a cada aula i una 
d’escola i maletes viatgeres en alguns cicles. Cada any es fa una inversió en llibres. (Veure 
les NOFC). 
Com a escola inclosa en la XESC (Xarxa d’escoles per a la sostenibilitat de Catalunya) tenim 
molt present en la nostra tasca diària la gestió sostenible dels recursos i l’estalvi energètic 
i de materials. Per aconseguir-ho fem difusió i acompanyem els mestres i famílies 
nouvingudes en el compliment del Pla de Cohesió Ambiental i de les accions a portar a 
terme segons el Pla d’Acció.  
 

 7. AGRUPAMENTS I METODOLOGIES 
 

Pel que fa a la metodologia del centre, considerem que l’escola no es pot deslligar de la 
realitat social, cultural i física que l’envolta, per això tenim en compte el nostre entorn en 
totes les situacions educatives que ho permeten.  
Treballem per tenir alumnes i futurs ciutadans responsables, conscients i competents. 
 
Procurem que l’alumnat aprengui de forma activa a través de la motivació, la curiositat, 
l’observació directa i l’experimentació donant significat als aprenentatges i ometent 
situacions que no ho permetin. 
Entenem que és important partir de reptes reals que motivin el grup i que permetin la 
participació i la implicació de tothom. Igualment fem propostes d’activitats flexibles 
perquè s’adeqüin a tot l’alumnat. 
El paper del mestre/a ha de ser el de guia i acompanyant, més que de transmissor de 
coneixements, així com de facilitador/a de diferents fonts d’informació (segons el nivell de 
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cada alumne/a) per tal de poder contrastar les informacions, els propis coneixements i/o 
aprenentatges i construir-ne de nous. 
Per tal que aquest treball sigui realment significatiu, s’han de buscar espais de reflexió 
conjunta i individual tant dels propis alumnes com dels/les mestres. Aquest espai 
permetrà analitzar el treball que es fa a l’aula i identificar els continguts que s’han portat a 
terme segons el currículum vigent i d’acord amb la planificació prèvia, així com els 
pendents de treballar en un futur. 
 
Aquesta metodologia potencia el treball autònom de l’alumne/a donant-li les estratègies 
que li permetin actuar de manera autònoma, crítica, creativa i competent.  
 
Tindrem en compte les emocions dels alumnes i procurarem crear un bon clima d’aula i 
d’escola que afavoreixi la participació i implicació en la vida escolar i el seu propi 
aprenentatge. En aquest sentit, vetllem per a una comunicació fluïda i col·laboració amb 
les famílies. 
 

Entenem l’avaluació com a part del procés d’aprenentatge i, com a tal, tot el pes no pot 
recaure en els resultats. Té com a finalitat ajustar l’ajut pedagògic a les característiques 
individuals de l’alumnat, alhora que ha de permetre determinar el grau en que s’han 
aconseguit les capacitats i competències adequades a cada nivell, edat i/o alumne/a. 
 

 
 


