
La ZER El Montsec està formada per 5 escoles de 3 
municipis de la comarca de la Noguera. Alguns dels 
objectius que ens hem proposat, al llarg dels 26 anys 
d’existència, han estat fomentar la relació entre els 
alumnes amb les seves respectives comunitats 
educatives. 
 
Darrerament hem realitzat diferents treballs 
interdisciplinaris per assolir aquests objectius destacant el 
compromís com a ZER en projectes compartits d’àmbit 
comarcal i especialment participant en el Comenius 
GREEN  (2010-2012) amb 5 països i coordinant el 
Comenius FESTIVALS (2013-2015) amb altres 8 països.  
 
A partir de la implicació en el projecte l’escola adopta un 
monument on vam treballar un lloc d’interès de cada 
poble de la zona ens vam plantejar encetar aquest projecte.  
 
La filosofia del projecte “EL POBLE, UN ESPAI 

EDUCADOR”es basa en entendre que la vida quotidiana i 
tot el que l’envolta poden oferir molts moments educatius. 
El nostre entorn és com un gran mestre amb una gran 
capacitat per deixar empremtes. El territori accedeix a un 
estatus d’espai educador, on l’alumne, dins la trama de 
significats físics, històrics, culturals i socials, pot 
estructurar uns coneixements que li fan percebre 
l’entorn com un mitjà i com un contingut 
d’aprenentatge. 
 
En aquest sentit vam iniciar el projecte des del claustre 
treballant en els recursos educatius que pot oferir cada 
poble. Cada curs es tria un poble i els alumnes de la 
seva escola elaboren un llistat d’aspectes 
interessants des de les diferents vessants, llocs per 
aprendre i on aprendre. Són recursos on els nens i nenes 
adquireixen coneixements observant, preguntant, 
escrivint... perquè  cada poble és dipositari de sabers que 
esperen ser descoberts i on les persones constitueixin fonts 
d’intercanvi i transmissió d’experiències i coneixements. 
 



Tot seguit, proposen a les altres escoles de la ZER un 
treball a fons sobre cadascun d’aquests aspectes distribuït 
per cicles. Els alumnes del poble a treballar són els 
organitzadors, coordinadors i assessors durant el procés 
d’elaboració del treball, demanant la col·laboració de 
persones del poble per preguntar, resoldre dubtes, 
entrevistar-los... 
 
Com a cloenda, celebrem la festa de les famílies al poble 
estudiat i es fa una presentació i exposició dels treballs 
realitzats pels alumnes. A nivell pedagògic s’elabora una 
proposta didàctica per oferir-la a altres escoles per si 
volen fer una visita al poble.  
 


