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1. Introducció 

 
El Projecte Educatiu de Centre (PEC) és un document de referència per tota la 
comunitat educativa i està aprovat per tots els òrgans de gestió dels centres: 
Claustre de mestres i Consell Escolar. 
  
Aquest Projecte Educatiu pretén ser un referent per a totes les escoles rurals 
que formen part de la ZER Alt Lluçanès. 
 
Les quatre escoles de la ZER són centres públics dependents del Departament 
d’Educació i Universitats. Imparteixen Educació Infantil (3-6) i Educació 
Primària (6-12). 
 
Per a la seva realització hem tingut en compte els següents elements: 
- Les característiques de cada escola. 
- L’entorn on estan situades.  
- La tipologia de l’alumnat. 
- Les prioritats marcades pel Departament a nivell pedagògic i d’organització i 

funcionament. 
- Els documents ja existents i el bagatge d’experiències dels diferents 

professionals que treballen i han treballat a la ZER. 
 
Formant part d’aquest projecte s’inclouen també el Projecte Lingüístic (PLC) i el 
Projecte Curricular (PCC). 
 
El Projecte Lingüístic recull, tenint en compte el context en el que ens trobem, 
el tractament de les llengües als centres. 
 
El Projecte Curricular està format pels objectius i continguts de les diferents 
àrees del currículum, les Competències bàsiques i els criteris metodològics 
organitzatius i d’avaluació. 
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2. Anàlisi del context 

2.1. Situació de la ZER i les escoles 

 
La ZER Alt Lluçanès és una zona 
educativa rural formada per una 
agrupació de quatre escoles 
incompletes, d’Educació Infantil i 
Primària: CEIP La Forja (Alpens), 
CEIP Heurom (Perafita), CEIP Gafarró 
(Santa Eulàlia de Puig-Oriol – Lluçà) i 
CEIP Aurora (Sant Boi de Lluçanès), 
que és la seu de la ZER. 
 
 
CEIP La Forja: 
 

Situació  Està ubicat a Alpens. Dins del poble i sota la fàbrica 
SATI (Carrera Lluçanesa, 8). 

Característiques edifici Fa pocs anys que es va remodelar l’edifici, és de 
planta baixa i consta de tres aules, una aula 
multiusos, lavabos i despatx. 

Núm. alumnes aprox. Entre 20 i 25 alumnes. Cada curs acadèmic 
s’agrupen els alumnes segons les necessitats 
pedagògiques. Hi ha diversitat de nivells educatius a 
l’aula. 

Núm. de mestres El Departament té concedits normalment dos 
mestres, un per educació infantil i l’altre per 
educació primària; segons la matrícula en ocasions 
són tres. Té mestra de religió. 

AMPA N’hi ha. 

Consell Escolar Està format pel director/a, un representant de 
l’AMPA i un representant de l’Ajuntament. 

Serveis Menjador Hi ha servei de menjador escolar que gestiona 
l’AMPA i l’Ajuntament. Personal: 1 monitora. 

Transport No n’hi ha. 

Activitats extraescolars Es fan activitats extraescolars organitzades per 
l’AMPA. 

Relació amb el poble L’escola col·labora amb el poble, en festes i 
activitats culturals. 

 
CEIP Gafarró: 
 

Situació  Està situat a dins del poble de Santa Eulàlia de 
Puig-oriol, al terme municipal de Lluçà, al costat del 
local social i l’ajuntament (C/ Rourets s/n). 

Característiques edifici L’edifici és de planta baixa i consta de tres aules, un 
despatx i lavabos.  
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Núm. alumnes aprox. Entre 15 i 20 alumnes. Cada curs acadèmic 
s’agrupen els alumnes segons les necessitats 
pedagògiques. Hi ha diversitat de nivells educatius a 
l’aula. 

Núm. de mestres Hi ha dues mestres tutores i una mestra de religió. 

AMPA N’hi ha. 

Consell Escolar El Consell Escolar està format pel director/a,  un  
representant de l’AMPA i un representant de 
l’Ajuntament. 

Serveis Menjador Tenen servei de menjador escolar que gestiona 
l’AMPA i l’Ajuntament. Personal: 1 cuinera i 1 
monitora. 

Transport No n’hi ha. 

Activitats extraescolars Es fan activitats extraescolars organitzades per 
l’AMPA i l’ajuntament. 

Relació amb el poble L’escola col·labora amb el poble, en festes i 
activitats culturals, i manté una estreta relació amb 
la llar d’infants “Els gafarronets”. 

 
CEIP Heurom: 
 

Situació  Està ubicat a Perafita, a la part est del poble (Ctra. 
La Vella s/n). 

Característiques edifici L’edifici és d’una planta amb dues aules. S’hi han fet 
reformes i ara el centre disposa de lavabos al costat 
de l’aula d’educació infantil. S’ha fet una paret 
mitgera a l’aula d’educació primària per tal de 
possibilitar el desdoblament d’alumnes.  

Núm. alumnes aprox. Al voltant de 25 alumnes. El centre ha augmentat 
molt la seva matriculació. Cada curs acadèmic 
s’agrupen els alumnes segons les necessitats 
pedagògiques. Hi ha diversitat de nivells educatius a 
l’aula. 

Núm. de mestres El Departament té concedits normalment dos 
mestres, un per educació infantil i l’altre per 
educació primària; per augment de matrícula 
s’espera arribar a tres. Té mestra de religió. 

AMPA N’hi ha. 

Consell Escolar És format pel director/a, un representant de 
l’Ajuntament i un representant de l’AMPA. 

Serveis Menjador Tenen menjador escolar gestionat pel Consell 
Comarcal. Personal: 2 monitores. 

Transport No n’hi ha. 

Activitats extraescolars L’AMPA organitza activitats extraescolars. 

Relació amb el poble Els mestres de l’escola, la llar d’infants, l’Ajuntament 
i l’AMPA col·laboren en l’organització d’actes lúdics. 
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CEIP Aurora: 
 

Situació  Està ubicat a Sant Boi de Lluçanès al costat de la 
zona esportiva (Final del carrer St. Roc cantonada 
carrer St. Agustí s/n). 

Característiques edifici L’any 2007 es va inaugurar el nou centre escolar. 
Consta de 6 aules, menjador, biblioteca, cuina, 
despatx, sala de mestres, lavabos i magatzems. 
Aquest edifici és d’ús social i disposa de diferents 
dependències que pot utilitzar tot el poble: aula 
d’informàtica i gimnàs. 

Núm. alumnes aprox. Entre 40-45 alumnes. És una escola cíclica i hi ha 
diversitat de nivells educatius a l’aula. Cada curs 
acadèmic s’agrupen els alumnes segons les 
necessitats pedagògiques. 

Núm. de mestres Hi ha quatre mestres, un d’educació infantil i tres de 
primària, i una mestra de religió. 

Serveis Menjador En disposa, gestionat pel Consell Comarcal. 
Personal: 1 cuinera i 2 monitores. 

Transport Disposa de transport per als alumnes de Sobremunt. 

Activitats extraescolars Són organitzades per l’AMPA a principi de curs. 

AMPA L’AMPA organitza les activitats extraescolars i la 
festa de final de curs, també col·labora en la resta 
de festes i activitats del centre. 

Consell Escolar Està format per el director/a, el secretari/a, un 
representant de l’Ajuntament, un de mestres, un de 
pares i mares, i un de l’AMPA. 

Relació amb el poble L’escola està arrelada al poble i en la majoria 
d’activitats ja compten amb l’escola. Aquesta 
col·labora amb l’Ajuntament, el club d’escacs, la 
Residència d’avis, la Parròquia i la Comissió de 
festes. Es realitzen activitats conjuntes amb la llar 
d’infants “El Cargol”. 

 
És una ZER molt consolidada, ja que es va formar el curs 1990-91, tot i que ja 
es realitzaven activitats conjuntes amb anterioritat. 
 

2.2. Característiques de la ZER 

 

 Les escoles que en formen part són centres incomplets d’Educació Infantil i 
Primària. 

 Les escoles es troben ubicades en un entorn rural i són úniques a cada 
poble. 

 La presència de més d’un nivell educatiu per aula. 

 Un entorn social en el qual encara dominen activitats del sector primari, si 
bé ha incrementat el sector serveis (turisme rural). 

 La distància entre les quatre escoles oscil·la entre els 9 i 16 quilòmetres.  
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 El claustre de la ZER està composat pels mestres de cada escola i 5 
mestres especialistes itinerants. La ZER també compta amb un membre del 
PAS a mitja jornada. 

 

2.3. Procedència de l’alumnat 

 
La majoria dels alumnes de cada centre provenen del mateix municipi, excepte 
al CEIP Aurora de Sant Boi de Lluçanès, on hi assisteixen també alumnes 
d’altres localitats d’àmbit rural que no tenen escola (Sant Agustí de Lluçanès i 
Sobremunt). Des de fa anys, el Ceip Aurora rep alumnes de poblacions veïnes, 
sobretot d’Alpens, malgrat tenir escola. 
 
En els últims anys han arribat esporàdicament alguns alumnes immigrants, 
procedents d’Amèrica Llatina, Marroc i Països de l’Est.  
 
Actualment també arriben nous alumnes procedents de zones urbanes de 
Catalunya, per trasllat familiar. 
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3. Trets d’identitat 

 

 Som escoles catalanes del Lluçanès, tant pel que representa la llengua 
com a vehicle de comunicació i expressió, com pel coneixement d’una 
història, una geografia i una cultura. 

 Potenciem l’aprenentatge de la llengua cooficial -el castellà- i la llengua 
estrangera -l’anglès- com a vehicles de comunicació i expressió, treballant-
les des d’Educació Infantil. Educació plurilingüe. 

 Som escoles laiques i respectem les conviccions religioses de les 
diferents cultures. 

 Potenciem el coneixement i ús de les tecnologies de la informació, els 
llenguatges àudio-visuals i la comunicació. 

 Vetllem per la igualtat d’oportunitats entre l’alumnat. 

 Realitzem un seguiment i una avaluació individual del nostre alumnat, 
afavorint les seves capacitats i habilitats. 

 Treballem per a una educació integral de tots els aspectes de la persona 
(emocionals, socials, cognitius, físics, etc). 

  Fomentem la interculturalitat i defensem el dret a la diferència i actuem 
en contra de la discriminació per qüestions de capacitats, raça, classe 
social, sexe, etc. 

 Promovem l’educació de persones autònomes i creatives, en base els 
valors d’una societat democràtica: la participació, el diàleg, la cooperació, la 
solidaritat, l’esperit crític i la responsabilitat. Prioritzem coneixements, eines 
i estratègies per a què ajudin els alumnes a desenvolupar-se 
satisfactòriament en la nostra societat (donem pautes per a aprendre a 
viure). 

 Som escoles obertes a l’entorn rural i cultural, afavorint la relació: 
o Escola – poble 
o Pares – escola 
o Mestres i alumnes de totes les escoles del Lluçanès. 
o Altres serveis i institucions: CRP, EAP, Consorci, Consell 

comarcal,... 

 Potenciem la relació dels alumnes de les quatre escoles en diferents 
projectes comuns: sortides i festes escolars, treballs conjunts, tallers, etc. 

 Propiciem el diàleg i el consens entre els mestres de la ZER en els 
treballs pedagògics. 
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4. Objectius generals de ZER 

 
Objectius pedagògics: 

 Comprendre i expressar missatges orals i escrits en la llengua catalana i 
castellana. 

 Adquirir una bona fluïdesa lectora en la llengua catalana i castellana per tal 
d’adquirir un bon nivell de comprensió. 

 Potenciar l’ús de l’anglès com a llengua estrangera des de P3 i participar en 
projectes d’innovació que promogui el Departament d’Educació per tal de 
millorar-ne el seu coneixement. 

 Conèixer  diferents llenguatges comunicatius: musical, corporal, artístic, a fi 
de millorar la relació amb l’entorn en què ens movem. 

 Promoure estratègies per millorar les diferents habilitats matemàtiques. 

 Potenciar la investigació científica, l’observació, la manipulació, ... 

 Conèixer l’entorn proper als centres i als pobles de la ZER. 

 Observar i estudiar directament el medi natural i social. 

 Fomentar la participació dels alumnes en activitats físiques i/o esportives. 

 Potenciar l’ús i coneixement de les noves tecnologies en el procés 
d’ensenyament aprenentatge de les diferents àrees. 

 Fomentar l’intercanvi de coneixements entre els alumnes dels diferents 
centres. 

 Organitzar i potenciar les sortides d’intercanvi-relació entre totes les 
escoles. 

 Incidir en el respecte i relació entre l’alumnat i amb els mestres de les 
diferents escoles, monitors, i altre personal no docent que treballi en el 
centre. 

 Respectar les diferents conviccions religioses de les diferents cultures. 

 Promoure valors d’una societat democràtica: la participació, el diàleg, la 
cooperació, la solidaritat, l’esperit crític i la responsabilitat. 

 Promoure hàbits de salut positius i de respecte al medi ambient. 

 Potenciar la convivència i l’autonomia personal. 

 Vetllar per la igualtat d’oportunitats entre l’alumnat, prioritzant l’atenció a la 
diversitat, dins un marc inclusiu. 

 Adequar el currículum a un entorn d’aula composat per diversos nivells. 
 
Objectius relatius a altres funcions de l’equip de mestres: 

 Propiciar el diàleg i el consens entre els mestres de la ZER en els treballs 
pedagògics. 

 Facilitar la participació dels mestres en activitats de formació permanent, 
sobretot quan aquests reverteixin en un benefici per a la totalitat de la ZER. 

 Potenciar l’intercanvi d’experiències amb altres escoles de la zona i la 
participació en projectes comuns. 

 Participar en projectes comuns en col·laboració amb el CRP conjuntament 
amb altres escoles del Lluçanès. 

 Col·laborar amb diferents activitats amb l’Ajuntament i altres entitats del 
poble i de la comarca. 

 Afavorir la coordinació pedagògica entre educació primària i secundària. 
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Pares i mares: 

 Afavorir la relació escola-poble, col·laborant amb diferents entitats públiques 
i/o privades. 

 Organitzar activitats i projectes de lligam escola-família-poble. 

 Afavorir la participació de les famílies en el seguiment educatiu dels 
alumnes. 

 Promoure la col·laboració de les diferents AMPAs en els òrgans de govern 
de la ZER. 

 
Àmbit administratiu: 

 Vetllar per transmetre la informació als diferents òrgans de forma ràpida i 
eficaç. 

 Vetllar per la millora estructural de les escoles. 

 Realitzar tasques de coordinació amb els diferents equips directius dels 
centres de la ZER. 

 Gestionar els recursos econòmics, humans i materials per millorar 
l’eficiència dels centres i la ZER. 

 Organitzar els horaris del professorat que afavoreixin dinàmiques que 
millorin l’atenció a la diversitat dels alumnes dels nostres centres. 

 Procurar pel bon funcionament i organització dels diferents centres i el ben 
entès entre ells. 

 Elaborar els projectes necessaris per dur a terme el projecte educatiu de la 
ZER. 

 Coordinar les tasques administratives de la ZER. 
 
Àmbit de serveis: 

 Orientar i col·laborar en l’organització i funcionament dels serveis escolars: 
menjador, transport … 

 Vetllar pel compliment del Reglament de règim intern dels centres i de la 
ZER. 

 Mantenir relacions personals fluïdes amb els mestres, alumnes, PAS, pares 
i mares, AMPAS, Ajuntaments, professionals externs, Consell Comarcal 
d’Osona, Consorci del Lluçanès, etc. 
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ZER ALT 
LLUÇANÈS 

CONSELL ESCOLAR ZER 

- Ajuntaments 

- Pares i  mares 

- Representants claustre 

- Equip directiu 

 
CLAUSTRE DE ZER 

Mestres tutors + especialistes 

Escoles que la formen 

Relació amb: 

- Consell Comarcal Osona 

- EAP Osona 

- CRP Osona i Extensió Perafita  

- Consorci del Lluçanès 

- Ajuntaments 

- Biblioteques 

- Serveis Sanitaris 

- Altres 

Relacions externes 

 
Òrgans de participació 

CICLES 
- EI-CI 
- CM-CS 

Organització en 

Equip directiu: 
- Director/a 
- Cap d’estudis 
- Secretari/a 
 

COORDINACIONS 
- Informàtica 

- Riscos laborals 

- LIC 

- Innovació educativa 

- Revista 
Personal d’administració  
i serveis 

CEIP LA FORJA 
(Alpens) 

Ajuntaments 
Pares 
Alumnes 

Claustre de 
Centre 

CEIP HEUROM 
(Perafita) 

Ajuntaments 
Pares 
Alumnes 

Claustre de 
Centre 

CEIP GAFARRÓ 
(Lluçà) 

Ajuntaments 
Pares 
Alumnes 

Claustre de 
Centre 

CEIP AURORA 
(Sant Boi de Lluçanès) 

Ajuntaments 
Pares 
Alumnes 

Claustre de 
Centre 

G
e

s
ti
ó

 

Relació amb: 

- SSTT 

- Inspecció 

- Altres 

5. Estructura organitzativa i funcionament
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6. Metodologia 

 
L’escola rural, a diferència de l’escola ordinària és, per les seves 
característiques, un model d’escola diferent. És per això que la metodologia 
emprada s’adapta als trets específics que presenten les escoles petites 
(dinàmiques, flexibles, heterogènies i de qualitat). Trobem doncs que la 
metodologia emprada ve marcada moltes vegades per la realitat quotidiana de 
les nostres aules. 
Principals trets metodològics: 
- Constructivisme: els alumnes són els protagonistes del  seu aprenentatge. 

Es tenen en compte els seus coneixements previs i les seves experiències. 
D’aquesta manera l’alumne interpreta millor els nous continguts, els 
relaciona, els modifica i en fa una millor aplicació. Es realitzen així uns 
aprenentatges més significatius, funcionals i vivencials. El treball per 
projectes, els Centres d’interès i l’experimentació directa són alguns dels 
recursos utilitzats per a millorar la funcionalitat d’aquests aprenentatges. 

- Treball cooperatiu: els alumnes interactuen amb companys i companyes de 
diferents nivells, cursos i edats, ja sigui dins la mateixa aula, de l’escola o de 
la resta d’escoles de la ZER i el Lluçanès. S’intenta que el treball cooperatiu i 
col·laboratiu sigui un tret característic de la manera de treballar. 

- Atenció individualitzada i Atenció a la diversitat: utilitzem mètodes de 
treball propers i adaptats a la individualitat de cada alumne/-a, introduint 
diversitat d’estratègies i instruments que els facilitin l’aprenentatge. Atenem a 
la diversitat dins un marc inclusiu respectant al màxim els ritmes de treball, 
maduració i aprenentatge, donant suport més directe als alumnes amb NEE. 

- Principi d’activitat: el fet de tenir menys alumnes per aula permet als 
alumnes participar a les activitats de forma més activa i continuada. 

- Flexibilitat: mantenim una manera de treballar lliure dins d’una organització 
general més pautada. Es flexibilitzen aspectes com l’organització d’horaris, 
de currículum, de materials, de recursos, d’espais, d’agrupaments i 
d’activitats... 

- Autonomia, responsabilitat i hàbits de treball: degut a la diversitat de 
nivells que conviuen dins l’aula, procurem que els alumnes vagin assolint 
progressivament uns hàbits de treball i responsabilitat que els ajudin a 
adquirir un major grau d’autonomia. Alguns dels mètodes emprats per 
assolir-ho són els racons de treball i joc, els plans de treball, l’agenda, el 
treball d’hàbits d’higiene i salut i l’educació en valors. 

- Relació amb l’entorn: intentem utilitzar al màxim els recursos de l’entorn 
proper: naturals, socials, humans i materials per fer més riques i variades les 
activitats. 
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7. Difusió del projecte 

 
Aquest projecte es difondrà de manera que tota la comunitat educativa en tingui 
coneixença. D’aquesta manera servirà de referent per a totes les persones 
implicades en els centres de la ZER. 
 
Per a realitzar aquesta difusió es realitzaran les següents actuacions: 
 
- Trametre el PEC per correu electrònic a tots els/les mestres de la ZER. 
- Donar-ne una còpia a tots els membres del Conselll Escolar de ZER i de 

cada centre. 
- Incloure’l a la pàgina web de la ZER per tal que, qui ho vulgui, pugui 

consultar-lo (http://www.xtec.cat/zer-altllucanes/). 
- Incloure’l en el Pla d’Acollida de mestres nous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.xtec.cat/zer-altllucanes/
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8. Conclusions 

 
Aquest Projecte Educatiu de ZER pretén ser obert i, per tant, integrador. 
 
Entenem com a ensenyament bàsic aquell que comprèn els infants des de zero 
a setze anys. Per tant, des de la ZER es potenciaran totes les activitats que 
tendeixin a crear un projecte educatiu global, en contacte amb les Llars 
d'Infants i amb els instituts receptors dels alumnes dels nostres pobles. 
 
D’aquesta manera ens proposem aconseguir una escola d’àmbit rural de 
qualitat, amb la col·laboració expressa de mestres, pares i mares, alumnes, 
ajuntaments i tots els àmbits de cada comunitat que puguin i vulguin treballar 
juntament amb els centres per una societat compromesa amb Catalunya i el 
Món, més democràtica, acollidora, coeducativa i amb un gran respecte per la 
diversitat.  
 
La nostra ZER assumeix com a seus els quatre pilars de l’educació mencionats 
en l’Informe Delors:  
 

 Aprendre a ser  

 Aprendre a fer  

 Aprendre a conèixer 

 Aprendre a conviure  

 
 
 
 
 

 


