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1. TRETS D'IDENTITAT 
 
 
La Zona Escolar Rural El Moianès Llevant una unitat escolar pública i catalana formada 
per les escoles de l’Estany, Collsuspina, Sant Quirze de Safaja i La Popa de Castellcir. 
Les nostres escoles pertanyen a pobles petits, d'uns tres-cents a set-cents habitants, 
situats en un entorn rural però cadascú amb una identitat pròpia. Tot i que els seus pobles 
geogràficament formen part de tres comarques diferents, el Bages, Osona, i el Vallés 
Oriental, tots ells estan ubicats a la comarca natural del Moianès, tret que ens uneix i ens 
identifica. 
 

A les escoles de la nostra ZER s'atenen infants de 3 a 12 anys, però amb la finalitat de 
poder-los oferir una educació coherent e integradora dels zero fins als setze anys, ens 
coordinem amb les llars d'infants dels nostres pobles, de les quals provenen la majoria 
dels nostres infants, i amb els dos centres de secundària,  IES Moianès situat a Moià i 
centre de referència per les escoles de l'Estany i Collsuspina i amb  l'Institut Escola 
Ramona Calvet situat a Castellterçol i centre de referència per les escoles de Castellcir 
i Sant Quirze, on van a para la majoria dels nostres alumnes quan acaben la primària.  

Som unes escoles d'àmbit rural de qualitat, responsables i compromeses amb els 
nostres pobles buscant la implicació directa amb el nostre entorn i utilitzant tot els 
recursos tecnològics que tenim a l'abast. 

Escoles emocionalment ecològiques, democràtiques, acollidores, solidàries, 
coeducatives, inclusives i amb un gran respecte per la diversitat.  

Som escoles petites on els infants de diferents edats comparteixen aules i 
aprenentatges, a on es potencia la relació i l'aprenentatge entre iguals. 

Escoles obertes a l'entorn i a la comunitat, facilitant així la col·laboració de les famílies, 
Ajuntaments, entitats i totes aquelles persones amb ganes d'enriquir els aprenentatges 
dels nostres infants. 

Som escoles catalanes, on el català és la llengua vehicular i de cohesió social, sense 
deixar de tenir en compte i mostrant respecte per la parla pròpia de cascun dels infants 
que formen part de les nostres escoles. 

Tot i ser quatre escoles semblants que compartim un mateix projecte pedagògic, 
materials i recursos humans, cadascuna de nosaltres té una realitat i una identitat 
pròpia, que cal respectar i tenir en compte. 

 

 



 

Organigrama de funcionament de la ZER: 
 
 
 



1.2. SITUACIÓ I UBICACIÓ DE LES ESCOLES 
 
Escola de l'Estany 

 
L’escola l’Estany és un edifici de nova construcció situat a l'entrada del poble a la banda 
dreta de la carretera al costat de la zona esportiva. És una escola molt gran, és clara i 
espaiosa. Disposa de quatre aules, d'una sala polivalent, menjador, biblioteca, sala de 
mestres i d'un pati gran.  
Per fer segons quines activitats també utilitzem alguns espais públics com són el local 
social i la pista poliesportiva. Quinzenalment ens visita el bibliobús. 

 
Actualment a l'escola hi ha una trentena d'infants de 3 a 12 anys i estan agrupats en 
grups multinivells. 
 
L’escola acull l’alumnat del poble i de pobles veïns, a més progressivament han anat 
arribant algunes famílies de ciutats grans com Manresa o rodalies de Barcelona que fan 
l’opció de la vida rural.  
L’alumnat és majoritàriament de parla catalana. 

 
 
Escola de Sant Quirze Safaja 

 
L’escola de Sant Quirze, està ubicada entre la carretera i el riu Tenes.  
 
Consta de tres mòduls: en un hi ha els alumnes d’educació infantil i cicle inicial, a l’altre 
els alumnes de cicle mitjà i superior i en el tercer, hi ha el menjador, la cuina i el 
despatx. També hi ha un porxo per quan plou, un hort i un pati per jugar. 
Per fer segons quines activitats també utilitzem el local social del Parc de l'Aigua. 
Quinzenalment ens visita el bibliobús. 
Actualment a l'escola hi ha una quarantena d'infants de 3 a 12 anys i estan agrupats en  
grups de multinivells. 
 
Tenint en compte que la majoria dels i les alumnes viuen en urbanitzacions fora del 
nucli urbà, cal que es desplacin a l’escola amb vehicle, aspecte que també els dificulta 
trobar-se a fora de l’espai escolar. 
 
A més a més de les famílies que viuen a Sant Quirze, també tenim algunes famílies 
d'altres pobles del voltant i progressivament també va arribant alumnat d'altres zones 
de Catalunya. L’escola també acull alguns dels infants del CRAE Puig d’Olena.  

  
 
Escola de Collsuspina 

 
L’escola de Collsuspina es troba dins del nucli urbà, es va obrir el curs 2006-07 i està 
ubicada en dos mòduls prefabricats i en un terreny privat, cedit a l’Ajuntament de 
manera provisional. El pati queda partit en dos petits espais, un davant i un darrere de 
cada mòdul. L'hort el tenim situat en un terreny a davant de l'escola. 
Per fer segons quines activitats també utilitzem alguns espais públics com són el local 
social i la pista poliesportiva.  

 



Actualment a l'escola hi ha una vintena d'infants de 3 a 12 anys i estan agrupats en tres 
grups de multinivells. 
La majoria de les famílies són nascudes al poble i estan molt arrelades al seu entorn, 
progressivament també han anat venint algunes famílies de Moià.  
L’alumnat és catalanoparlant i actualment no té alumnat nouvingut.  

 
 
Escola La Popa 

 
L'Escola La Popa és la més gran de totes les escoles de la Zer i assumeix el paper de 
seu. L'escola està situada a dins el nucli urbà però està dividida en dos espais  ja que 
l'edifici s'ha quedat petit i no hi ha prou espai per tots els alumnes.  
Els alumnes d'educació infantil, cicle inicial, el menjador i l'hort estan situats als mòduls, 
a 500 metres de l'edifici de l'escola, al costat del local i de la llar d'infants. Actualment  a 
l'edifici escolar hi ha els alumnes de cicle mitjà i superior.  
També utilitzem diversos espais municipals: La Sala Sant Andreu on hi tenim la 
biblioteca, la sala d'audiovisuals i fem la música, anem a La Quintana i el Local, per fer 
la psicomotricitat i l'educació física. Quinzenalment ve el bibliobús al poble.  
 
Temporalment el servei de menjador es porta a terme a través del Restaurant 
Pizza&Cava, on els nens i nenes s’hi desplacen diàriament. 

 
Actualment a l'escola hi ha una vuitantena d'infants de 3 a 12 anys i estan agrupats per 
cicles. 
Moltes de les famílies són nascudes al poble i estan molt arrelades al seu entorn, però 
progressivament han anat arribant famílies dels pobles del voltant i de ciutats grans de 
la província de Barcelona que fan l’opció de la vida rural.  
L’alumnat és majoritàriament de parla catalana, i actualment tenim un 10% d'alumnat 
nouvingut.  

2. INDICADORS DE PROGRÉS 
 
 
Des de la ZER vetllem per: 
 
- Treballar per la millora de la convivència entre tots els membres de les nostres 

comunitats educatives, i per això es porta a terme tot un seguit de projectes i 
propostes com ara el Programa CAPA.  
 

- A través de diverses metodologies, aconseguir que els nostres alumnes 
desenvolupin al màxim les seves capacitats i anar millorant els resultats 
acadèmics. 
 

- Respecte els resultats acadèmics, treballem perquè els nostres alumnes 
assoleixin un nivell de competències igual o per sobre de la mitjana de 
Catalunya.  

 
 
 
 



3. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA i METODOLÒGICA 
 
Veiem als nostres infants com una globalitat, com un tot, per això a nivell pedagògic 
potenciem una educació integradora basada en el respecte, donant una atenció i tracte 
personalitzat a cada infant, atenent la seva pròpia evolució i ajudant-lo a ser conscient 
de les seves possibilitats i mancances, de reconèixer i gestionar les seves emocions, 
de manera que ells mateixos siguin els protagonistes del seu propi procés 
d'aprenentatge i adquireixin elements suficients per desenvolupar al màxim les seves 
capacitats i poder ser competents a la nostra societat, i així continuar aprenent quan 
deixin l'ambient escolar. 
  
El nostre desig i on invertim part de les nostres energies és a co-crear una comunitat 
educativa emocionalment ecològica, seguint el model CAPA(Model proposat i elaborat 
per Jaume Soler, Mercè Conangla i la Fundació Àmbit). 
 
Un model que ens ajuda a créixer com a persones amb un codi ètic, valors i actituds 
determinats. 
 
Aquest model CAPA encaixa perfectament amb els quatre eixos de desenvolupament 
que proposa el Departament d’educació en el seu currículum per competències:  
 
  

Eixos de desenvolupament Model CAPA 
 

Aprendre a descobrir i tenir iniciativa 
 

Per tal de potenciar la utilització dels 
coneixements de què es disposa 
per interpretar la realitat, establir 

diàlegs interactius sobre fets i 
situacions,  afavoreixen la 

construcció de coneixements més 
significatius i cada vegada més 
complexos i el compromís per a 

implicar-se en processos de 
millora. 

 
Explorar, experimentar, formular 

preguntes i verificar hipòtesis, 
planificar i desenvolupar projectes i 

cercar alternatives esdevenen 
elements clau en els processos de 

formació de l’alumnat. 
 

 
Persona Creativa 

 
Amb capacitat de buscar recursos i 

solucions pels reptes que se li 
plantegen. 

 
Una creativitat orientada per valors 

positius. 
 

La persona creativa és flexible, 
capaç de desfer i refer el seu 
mapa mental quan apareixen 

elements nous o canvis 
inesperats. 

 
És hom que davant el dilema es 

decanta per construir. 

 
 

 
 
 



Aprendre a descobrir i a tenir iniciativa. Quan a les nostres aules estem 
elaborantProjectes,fent tallers de ciències utilitzant el mètodecientífic, els itineraris de 
natura, les exposicions orals.... els alumnes estan fent noves descobertes a partir 
d’hipòtesis formulades prèviament, buscant informació sobre un tema, estructurant una 
descoberta per presentar-la als altres, quan estem aprenent a partir de la manipulació, 
dels errors, de la discussió amb els altres..., en definitiva, s’estan preparant per aprendre 
a conèixer la realitat que els envolta.  
 
 

Eixos de desenvolupament Model CAPA 
 

Aprendre a ser i actuar de manera 
autònoma 

 
Per tal que cadascú construeixi la seva 
pròpia manera de ser i utilitzi aquesta 

manera de ser per desenvolupar-se en 
les situacions que l’àmbit escolar i la 

pròpia vida li plantegen. 
 

Treballar l’autoconeixement, la 
construcció i l’acceptació de la pròpia 
identitat, la regulació de les emocions, 
l’autoexigència i el desenvolupament 

d’estratègies d’aprenentatge, del 
pensament crític i d’hàbits responsables 
és essencial per aprendre a ser i actuar 

de manera autònoma. 
 

 
Persona Autònoma 

 
Que resta en continu procés de millora 
que construeix el seu projecte de vida. 

 
Capaç de viure en silenci i soledat (no 

aïllada i desconnectada). 
 

Es lidera i respecta a si mateixa. 
 

Conscient de les seves necessitats, 
desitjos, pensaments, valors i emocions. 

 
No fa servir els altres per omplir la seva 

vida. 
 

 
A ser i actuar de manera autònoma, per fer-ho a les aules es porten a terme tot un seguit 
d'activitats o accions (l’agenda, l’ ordre del dia,  el pla de Treball Individual, el treball 
d'hàbits, els padrins, les bases d’orientació, les graelles d’autoavaluació,....)que ajuden als 
infants a ser més responsables, aprendre a organitzar-se les tasques, al mateix temps que 
aprenen a valorar el seu treball i esforç progressant en el seu autoconeixement.  

 
 

Eixos de desenvolupament Model CAPA 
 

Aprendre a pensar i comunicar 
 

Per tal d’afavorir la comprensió 
significativa de les informacions i la 
construcció de coneixements cada 

vegada més complexos. 
 

Cercar i gestionar informació provinent 
de diferents fonts i suports; utilitzar 

diferents tipus de llenguatges (verbal, 
escrit, visual, corporal, digital…) en la 

comunicació d’informacions, sentiments i 
coneixements,  treballar de manera 

 
Persona Pacífica 

 
Que no és amorfa ni passiva. 

No defuig dels conflictes o problemes 
sinó que els afronta, sense agredir ni 
lesionar als altres o a ella mateixa. 

 
Té coneixement i autocontrol de les 

emocions i sap donar-los una sortida 
adaptativa. És assertiva, parla del jo 

sense jutjar als altres. 
 

Un ésser pacífic que no contamina 



cooperativa i ser conscient dels propis 
aprenentatges, afavoreixen la 

construcció del coneixement i el 
desenvolupament del pensament propi. 

. 
 

emocionalment. 

 
Tota la feina feta en el camp del treball i aprenentatge cooperatiu va en la direcció 
d'adquirir competències per saber treballar en equip i aprendre a fer bé les coses. 
Quan compartim una activitat amb un company i formem part d’un grup heterogeni, 
quan col·laborem amb la resta de l’equip, i modifiquem alguna opinió perquè hem 
escoltat el parer dels altres..., estem fent passos per aprendre a pensar i comunicar. 
 
 
 

Eixos de desenvolupament Model CAPA 
 

Aprendre a conviure i habitar el món 
 

per tal que els nois i noies esdevinguin 
ciutadans i ciutadanes actius en una 
societat democràtica i participativa. 

 
La conscienciació per la pertinença 

social i comunitària, el respecte per la 
diversitat, el desenvolupament 

d’habilitats socials, el funcionament 
participatiu de la institució escolar, el 

treball en equip, la gestió positiva dels 
conflictes i el desenvolupament de 
projectes en comú, afavoreixen la 

cohesió social i la formació de persones 
compromeses i solidàries. 

 

 
Persona Amorosa 

 
que escull l’amor com a màxima força 

creadora. 
 

Dedica la vida a conrear i perfeccionar 
l’art d’estimar: coneixement, 

responsabilitat, respecte, compromís, 
cura i comunicació. 

 
Incorpora bones dosis de tendresa, un 
element que humanitza, suavitza i cura. 

 
Sense amor la intel·ligència ens fa 

perversos, la justícia implacables, l’èxit 
arrogants, l’autoritat tirants i la llei, 

esclaus. 
 

 

L’Assemblea és un motor important que grans i petits utilitzem per a canalitzar propostes 
i resoldre conflictes. Quan a l'escola i a les aules es prioritza el bon ambient, quan hi ha 
una bona Tutoria que vetlla per poder atendre tots els alumnes amb les seves necessitats 
i particularitats, quan resolem les nostres diferències amb la mediació, utilitzant el diàleg i 
d’una manera assertiva..., hi ha un camí obert per aprendre a viure i conviure junts.  
 
 
 

3.1. CRITERIS D'ORGANITZACIÓ DELS ALUMNES, MESTRES I TUTORIES 
 

A les escoles rurals és molt difícil tenir una estructura i una organització molt tancada, 
ja que cada curs depèn del nº de nens i nenes que es matriculen, del nº de mestres de 
l’escola, dels grups, dels itinerants,.... 

  



Tot i que cada escola s'organitza les tutories d'una manera diferent, sempre que ens 
sigui possible, intentem mantenir uns criteris per organitzar- nos : 

- Intentarem que a totes les aules hi hagin alumnes de més d’un nivell. El nostre 
objectiu és potenciar i facilitar l’aprenentatge entre diferents edats, facilitar 
diferents rols socials entre els alumnes, i ajudar-los a desenvolupar les seves 
habilitats socials i personals. 

- Que les agrupacions d’alumnes per les hores d’especialitat, sigui diferent a la del 
grup-classe, ja que al tutor se li desdobla el grup i li permet fer un treball més 
específic amb els seus alumnes. 

- Si es possible, tenir un mestre sense tutoria  per fer desdoblaments en els 
diferents  grups i així poder reforçar els nens/es amb més dificultats. 

- Tenir en compte els espais que té l’escola a l’hora de fer grups, i poder disposar 
d’espais pels especialistes i pels desdoblaments. 

- Intentar que els alumnes no canviïn de tutor cada any en la mesura del que sigui 
possible, per tal de donar continuïtat al procés d’ensenyament-aprenentatge. 

- Cada tutor/a haurà de tenir el màxim d'hores al seu grup, perquè així podrà fer 
un seguiment més global i personal de cada alumne. Si és possible, començar la 
jornada escolar amb el/la tutor/a o acabar la setmana amb ell/a. 

 

3.2. CRITERIS D’ORGANITZACIÓ DELS MESTRES ITINERANTS 

L’horari dels mestres itinerants, en lloc de repartir-los proporcionalment segons el número 
d’alumnes que té cada escola, tenim en compte els següents aspectes: 

 
- Que tots els alumnes de primària quedin atesos amb les hores curriculars 
d’especialitat que marca el currículum. 
 

 - Cobrir les hores de direcció i secretaria de cada escola i de la ZER. 
 

- Que els itinerants només facin un canvi diari d'escola (si l'horari i les necessitats 
de les escoles ens ho permet). 
 
- Poder cobrir la sisena hora de primària i d’infantil a les escoles petites i la resta 
d’hores es repartiran equitativament per poder desdoblar els grups de primària de 
les diferents escoles. 

 
 - El fet de fer sisena hora, fa que els mestres itinerants, sobretot a les escoles 

més petites, a part d’impartir classes de la seva especialitat, també imparteixen 
altres àrees curriculars. 

 
 
 
 



3.3. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
 

“L’educació inclusiva és un procéspel quals’ofereix a totselsnens i nenes, 
sensedistinciópel que fa a la capacitat, llengua o qualsevolaltradiferència, l’oportunitat de 
seguir sentmembres de les aulesregulars  i d’aprendredelsseuscompanys, i ambells, a 
l’aula.”      

   Stainback (2001) 
 

Des de la ZER creiem que la diversitatés un factor positiu i un elementenriquidor de la 
vida de l’escola. Això implica que totl’alumnat ha de poder participar i aprendreen 
elsmateixosentorns.Elsmestreshem de cercar les metodologiespedagògiques i 
organitzativesmésadequades per donar una resposta ajustada a totselsinfants que formen 
part de la nostraescola, atenent les sevessingularitats.  
 
Per tal de donar resposta a aquestadiversitathem de crear escoles i 
entornsescolarsacollidors en les que tothom es pugui sentir valorat i acompanyat en el 
seuprocés de creixement personal, maduratiu i cognitiu. Al mateixtempshem de planificar, 
coordinar i ferpossiblespràctiqueseducatives que facilitin l'aprenentatge i l’èxitacadèmic i 
social de totl'alumnat. 
 

3.3.1. ASPECTES ORGANITZATIUS D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
 
A la nostra ZER, el curs escolar 2013-2014 s’ha format la CAD: Comissiód’atenció a la 
diversitat.  

 
La  CAD està formada per la psicopedagoga de l’EAP, la mestra d’Educació Especial, les 
directores de cada una de les quatre escoles i els membres de l’equip directiu de ZER, si 
cal també es convocarà a l’educadora de Serveis Socials. 
 
Les seves funcions són: 

 
- Concretar els criteris i prioritats que el centre estableix per l’atenció a la 

diversitat dels alumnes. 
 

- Organitzar i fer un seguiment dels recursos de què disposa el centre i de les 
mesures adoptades. Posar en comú les dificultats que sorgeixen a les aules en 
relació a la diversitat i als alumnes que troben barreres en l’aprenentatge i la 

participació. 
 

- Fer el seguiment de l’evolució dels alumnes amb necessitats educatives 

especials i específiques, i també  d’aquells que tenen dificultats per aprendre. 
 

- Proposar els Plans Individualitzats i planificar les actuacions i reunions 
necessàries pel seu desenvolupament i concreció. 
 

- Col·laborar en la construcció d’un marc de referència comú a nivell de ZER per 
avançar en la inclusió i en les respostes i formes de suport que s’ofereixen als 

nostres alumnes, segons les seves diferents necessitats 
 
 



 
 
Des de la ZER, per tal de proporcionar una educació inclusiva i que tots els nostres 
alumnes puguin sentir que formen part de les aulesi puguin aprendredelsseuscompanys, i 
ambells, a l’aula hem dissenyat unes Estratègiesorganitzativesd’atenció a la diversitat. 
 
Aquestes Estratègies Organitzatives d’Atenció a la Diversitat es fonamenten en : 

 
Agrupaments multinivells: 
Des de la ZER considerem que els agrupaments dels alumnes de diferents edats 
resulta més  estimulant i enriquidor. També potencia l’ajut entre iguals,  tant per 

l'alumnat amb més dificultats com per a la resta del grup-classe. 
 
Acció tutorial: 
L’acció tutoria l’ha de promoure el desenvolupament d’una dinàmica positiva en el 

grup classe iha de procurar la implicació dels alumnes i de les famílies, en el procés 
de maduració i d’aprenentatge. Dins d’aquesta acció tutorial també prioritzem el 

benestar emocional dels nostres infants així com el propi creixement personal 
segons el model CAPA per tal de fer una gestió emocionalment ecològica de la 
gestió i del clima de l’aula.  
 
Dos mestres a l’aula: 
Com a ZER creiem el fet de haver dos mestres a l’aula és una proposta adequada i 

positiva per incidir i adequar les estratègies metodològiques i d’atenció 

individualitzada de l’alumnat amb NEE. També per donar una amplitud de mirada 

del procés d’aprenentatge i coordinar noves estratègies organitzatives,  

metodològiques i d’avaluació. 
 
Grups reduïts fora de l’aula  en hores puntuals 
Amb l’alumnat amb NEE greus pot ser necessari en algunes sessions fer grups 
reduïts fora de l’aula ordinàriaper poder oferir una atenció directa per part de la 
mestra d’Educació Especial  o també quan es consideri necessari per adequar 
estratègies metodològiques i curriculars. 
 
Desdoblaments d’algunes hores de les àrees instrumentals. 

 
Al mateix temps, des de la ZER tenim en compte algunes Estratègies Metodològiques 
d’Atenció a la Diversitat: 

 
Clima d’aula:  
Des de la ZER considerem que cal crear un bon clima a la classe, un clima 
acollidor i segur que afavoreixi el desenvolupament personal  dels alumnes i  faciliti 
la seva convivència. A l’aula hi ha diversitat de procedències, de capacitats, 

d’interessos, de valors i d’actituds. Segons com es gestioni aquesta diversitat, els 

nens i les nenes podran anar-la acceptant i valorant amb normalitat, o podran viure-
la com un destorb o una molèstia. Creiem en la importància de treballar valors com 
el respecte, la tolerància, l’empatia, la solidaritat, ... 
 
 



Context d’aprenentatge flexible: 
Per tal de facilitar l’autonomia de tot l’alumnat i la seva participació hem de 
potenciar contextos d’aprenentatge flexibles  que permetin fer els ajustaments 
necessaris per fomentar l’aprenentatge de tots segons les seves capacitats, 
habilitats i potencialitats. . 
 
Gestió de l’aula:  
Des de la ZER creiem en la importància de gestionar els grups, les rutines, les 
activitats i transicions entre activitats, els comportaments disruptius i  els petits 
conflictes que sorgeixen ja que està demostrat que una bona gestió emocional i un 
bon clima d’aula afavoreix l’assoliment dels aprenentatges dels alumnes . 
 
Treball cooperatiu de grups heterogenis i homogenis:  
Des de la ZER considerem que el treball cooperatiu afavoreix la interacció i 
l’aprenentatge dialògic entre iguals així com la pròpia autonomia.És per aquest 
motiu quevalorem de manera positiva l’adquisició de competències per saber 
treballar en equip i aprendre a fer bé les coses.  
 
Pla de treball 
Una de les metodologies emprades a la ZER des de fa anys són els Plans de 
Treball Individualitzats per tal de sistematitzar els continguts a assolir i d’aquesta 

manera ampliar o reforçar aquest continguts.  
 

Adequació dels objectius:  
Cal adequar els objectius a les característiques dels infants i preveure activitats 
variades amb diferent grau de complexitat  per tal que tots puguin aprendre junts en 
relació als mateixos continguts. Cada mestrei/o tutor/a ha de proposar els mateixos 
continguts i competències amb diferents nivells d’aproximació, resolució, grau de 

suport, tipus d’ajut…ajustats a cada un dels nens i nenes del grup-classe. 
 
Diversificació d’activitats: 
Cada mestre/tutor/a ha d’identificar les activitats més adequades  per a cada 
alumne o alumna entre les opcions de treball previstes a la programació. 
 
Planificació d’ estratègies didàctiques i metodològiques: 
Cada tutor/a ha de planificar i programar diferents estratègies metodològiques que 
facilitin la màxima participació de l'alumnat, seleccionant i utilitzant materials 
curriculars diversos. 
 
Diversificació dels procediments d'avaluació:  
L’avaluació dels nostres alumnes  ha de respondre a criteris i procediments 
diversos prenent com a referent les opcions recollides específicament en les 
programacions. 
 
Adaptacions curriculars:  
Cada mestre/tutor/a ha deplanificar mesures de reforç o ampliació de les matèries o 
àrees si l'avaluació i les adaptacions incorporades a les programacions de les 
matèries o àrees resulten insuficients per a algun dels nostres alumnes. 



 
Plans Individualitzats: 
El mestre/tutor/a ha d’elaborar amb l’assessorament de l’EAP i la mestra 

d’Educació Especial un Pla Individualitzat quan es consideri que per al progrés de 
l’alumne són insuficients les adaptacions incorporades a la programació ordinària i 
les mesures de reforç o ampliació previstes.  

 

El Pla Individualitzat és una eina per a la planificació de mesures, actuacions i suports 
que doninresposta a les necessitatseducatives o a situacionssingulars de 
determinatsalumnes en elsdiferentsmoments i contextos escolars. El PI l’had’elaborar el/la 
tutor/a o especialista, si s’escau, ambl’assessorament i ajuda de la mestrad’Educació 
Especial i l’EAP. 
 

4. CONCRECIONS CURRICULARS 
 

4.1. CRITERIS DE DISTRIBUCIÓ HORÀRIA 
 

 4.1.1. Educació artística: visual i plàstica i música 
 
La ZER creiem amb el desenvolupament global i integral dels infants, per això també es 
potencia la seva part artística i creativa. 
De les hores lectives de lliure adjudicació que disposa la ZER per completar el 
currículum dels alumnes, adjudiquem una part d’aquestes hores a l’àrea artística, 
establint 2h setmanals de música per cada nivell educatiu i 2h setmanals de plàstica. 
 

 4.1.2. Treball d’organització i d’autonomia personal 
 
També adjudiquem 3 hores setmanals per portar a terme diverses activitats que ajuden als 
nostres infants a anar adquirint estratègies per organitzar-se i tenir més autonomia 
personal: 2h setmanals estaran dedicades al pla de treball i 1h setmanal a l’activitat de 
padrins i fillols. 

 

4.1.3. Educació emocional, valors i gestió de conflictes 
 

A l’horari dels alumnes, a part de l’assemblea, també es contempla una hora setmanal per 
fer un treball encarat cap a l’educació en valors, l’autoconeixement, la cohesió de grup, 
donar estratègies per la gestió dels conflictes,.... 
 
 
4.2. PROJECTES D’INNOVACIÓ PEDAGÒGICA 
 
A la ZER s’estan duent a terme un seguit de projectes, tots ells diferents, però amb una 
finalitat comuna: ajudar als nostres alumnes a que adquireixin elements suficients per 
desenvolupar al màxim les seves capacitats i poder ser competents a la nostra societat, 
i així continuar aprenent quan deixin l'ambient escolar. 
 



 4.2.1. ECOLOGIA EMOCIONAL: PROGRAMA CAPA-1 
 
En aquests darrers anys s’està donat molta importància als resultats acadèmics, però des 
de la ZER donem una gran importància al benestar emocional amb els altres i amb un 
mateix ja que creiem que les relacions són una peça indispensable a les nostres vides i 
per tant, tenen un gran impacte en l’aprenentatge dels i les alumnes.Científicament està 
demostrat que sense una bona gestió de les emocions esveu afectat de manera important 
el procés d’aprenentatge. 
 
Alhora, volem que els nostres alumnes siguin emocionalment competents perfer front a la 
incertesa de la societat actual. 

 
Des de l’ecologia emocional es parla de persones CAPA, un model pel que creiem que 
hauríem d’apostar, ja que proposa una persona capaç d’implicar-se i viure en aquest món 
i aquesta societat plena d’incerteses. 

 
Des de la ZER ens adonem que tan alumnes com mestres i pares, tenim un vocabulari 
emocional molt limitat i ens es difícil saber quines emocions sentim i d’on parteixen.  
Sovint ens envaeixen emocions que afecten a la nostra conducta a nosaltres mateixos i 
els altres. En algunes ocasions no sabem fer una gestió adaptativa de les emocions 
provocant un clima emocional poc habitable, per això els  OBJECTIUS que ens plantegem 
són: 

 
1. Compartir significats i ampliar el nostre vocabulari emocional. 
2. Conèixer la funció biològica de les emocions per escoltar-les, aprendred’elles i 

deixar-les marxar. 
3. Acceptant les emocions que sentim, aprendre a donar-los una resposta adaptativa. 
4. Prendre consciència que formem part d’un ecosistema emocional, queté un clima 

determinat i que tots contribuïm en el seu estat. 
5. Aprendre a fer una bona higiene emocional eliminant els factors tòxics per mantenir 

un ecosistema emocional viu i saludable. 

 

4.2.2. ESCOLES COMPARTIDES2 
 

El projecte d’escoles compartides consisteix en una trobada setmanal, durant el segon 
trimestre, de nens i nenes de dues escoles diferents per conviure junts i dur a terme 
diferents activitats curriculars. 

 

4.2.3. JUGAR Y CONVIVIR 
 

És un projecte d’intercanvi escolar i cultural que hi participen cinc comunitats de l’estat 
espanyol (Tenerife, Cadis,Valladolid, Madrid i Catalunya). És un projecte de convivència 
on s’inclou activitats cooperatives entre els alumnes de les diferents escoles. 

 
Tenint en compte que a la ZERja utilitzem activitats cooperatives pel procés d’ 
ensenyament – aprenentatge, i pel fet de que som escoles petites i donem una gran 
importància a l’ampliació de relacions amb altres persones externes a la nostra escola, 
aquest és un projecte que amplia i complementa les propostes de convivència que ja 
                                            
1Vegeu annex 1: Programa CAPA 
2Vegeu annex 2: Escoles compartides 



estem duent a terme (escoles compartides, sortides, colònies, festa de la ZER,....). Per 
tant aquest projecte el trobem motivador, significatiu i enriquidor pel creixement personal 
dels alumnes. 

 

4.3. RELACIÓ AMB L’ENTORN 
 

4.3.1. ESCOLA OBERTA A LA COMUNITAT EDUCATIVA 

És una ZER oberta a les famílies i a la comunitat. Am l’ajuda de les famílies i de voluntaris 
enriquim els aprenentatges dels nostres infants. 

La ZER està oberta a la participació de la comunitat educativa, la relació escola-poble és 
estreta. Les famílies participen en activitats escolars i l’escola està oberta a tothom; a la 

vegada, és habitual la col·laboració de l’escola en activitats que s’organitzen en el poble. 

Totes les famílies poden participar a l’escola, fent diverses activitats: 

 
 Converses o jocs en castellà o altres llengües.  

 Participant en els tallers. 

 Explicant algun lloc o país que han estat.  

 Explicant contes.  

 Cantant cançons.  

 Ajudant a organitzar festes. 

 I  en tot allò que se’ns acudeixi. 

 

 4.3.2. ESCOLA OBERTA A L’ENTORN 
 
Aprenem a conèixer i a estimar el nostre entorn a través dels itineraris de natura, en els 
projectes mentre comparem el nostre punt de vista amb els altres, potenciant la curiositat, 
l’observació i l’experimentació. 
 
Aprenem a conèixer la nostra cultura i tradicions a través de les festes, llegendes, 
cançons i danses,... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Annex 1.  

Programa CAPA

 

Escola de Castellcir 

Escola de Collsuspina 

Escola de l’Estany 

Escola de Sant Quirze Safaja 

 

      



 

1. Justificació del projecte 
Des de la ZER donem una gran importància al benestar emocional amb els altres i amb 
un mateix ja que creiem que les relacions són una peça indispensable a les nostres vides i 
per tant, tenen un gran impacte en l’aprenentatge dels i les alumnes.  
Alhora, volem que els nostres alumnes siguin emocionalment competents per fer front a la 
incertesa de la societat actual.  
Des de l’ecologia emocional es parla del model de persona CAPA, un model que creiem 
que és un ideal de persona compartit i pel que creiem que hauríem d’apostar.  
 
El model CAPA3 
Aquest model neix de la necessitat. La raó que el motiva és plantejar un model d’ésser 
humà, perquè al nostre voltant (al món) els éssers humans estem a un punt molt delicat, 
anem a l’autodestrucció. 
 
Proposa una persona: 
 
Creativa: amb capacitat de buscar recursos i solucions pels reptes que se li plantegen. 
Una creativitat orientada per valors positius. La persona creativa és flexible, capaç de 
desfer i refer el seu mapa mental quan apareixen elements nous o canvis inesperats. És 
hom que davant el dilema es decanta per construir. 
 
Amorosa: escull l’amor com a màxima força creadora. Dedica la vida a conrear i 

perfeccionar l’art d’estimar: coneixement, responsabilitat, respecte, compromís, cura i 
comunicació. Incorpora bones dosis de tendresa, un element que humanitza, suavitza i 
cura. Sense amor la intel·ligència ens fa perversos, la justícia implacables, l’èxit arrogants, 
l’autoritat tirants i la llei, esclaus. 
 
Pacífica: no amorfa ni passiva. No defuig dels conflictes o problemes sinó que els afronta, 
sense agredir ni lesionar als altres o a ella mateixa. Té coneixement i autocontrol de les 
emocions i sap donar-los una sortida adaptativa. És assertiva, parla del jo sense jutjar als 
altres. Un ésser pacífic que no contamina emocionalment. 
 
Autònoma: en continu procés de millora que construeix el seu projecte de vida. Capaç de 
viure en silenci i soledat (no aïllada i desconnectada). Es lidera i respecta a si mateixa. 
Conscient de les seves necessitats, desitjos, pensaments, valors i emocions. No fa servir 
els altres per omplir la seva vida.  

a. Detecció de les necessitats 
En els darrers anys s’ha donat molta importància als resultats acadèmics però el moment 
actual ens porta a plantejar-nos un pas més, les emocions que vivim i com donem 
resposta a les diferents situacions que es donen al dia a dia.  
Científicament està demostrat que sense una bona gestió de les emocions es veu afectat 
de manera important el procés d’aprenentatge.  
 
 
                                            
3Institut d’Ecologia Emocional, Jaume Soler i Mercè Conangla.  



 
 
 
Ens adonem que tant alumnes com mestres: 
 

- Tenim un vocabulari emocional molt limitat.  

- Ens es difícil saber quines emocions sentim i d’on parteixen.  

- Sovint ens envaeixen emocions que afecten a la nostra conducta amb nosaltres 

mateixos i els altres.  

- En algunes ocasions no sabem fer una gestió adaptativa de les emocions 

provocant un clima emocional poc habitables.  

b. Objectius que ens plantegem amb tota la comunitat educativa 
 

1. Compartir significats i ampliar el nostre vocabulari emocional.  

2. Conèixer la funció biològica de les emocions per escoltar-les, aprendre d’elles i 

deixar-les marxar.  

3. Acceptant les emocions que sentim, aprendre a donar-los una resposta adaptativa.  

4. Prendre consciència que formem part d’un ecosistema emocional, que té un clima 

determinat i que tots contribuïm en el seu estat.  

5. Aprendre a fer una bona higiene emocional eliminant els factors tòxics per mantenir 
un ecosistema emocional viu i saludable.  

2. Implicació i aposta de tota la comunitat educativa. 
Al llarg dels cursos 2012/2013 i 2013/2014, s’han fet xerrades amb experts d’Ecologia 
Emocional on hi ha assistit mestres, pares i mares i Regidors dels Ajuntaments de la ZER 
El Moianès Llevant, amb l’objectiu que tothom ho conegués i es pogués decidir si era una 
proposta compartida i acceptada per tota la comunitat educativa.  
 
Alhora, des de la Comissió de Convivència formada per mestres, pares, mares i assessor 
LIC, es va apostar per aquest projecte ja que s’adequa a les seves inquietuds, 
expectatives i objectius. Després que tot la comunitat educativa en fos coneixedora, es va 
aprovar aquest projecte pel Consell Escolar de ZER.  
 
Aquest darrer curs 2013/2014 els mestres de la ZER han iniciat la formació del Programa 
CAPA conjuntament amb formadors de l’Institut d’Ecologia Emocional-Fundació Àmbit.  
 
Així doncs, hi ha hagut una implicació de totes les parts en la comunitat educativa i es viu 
des de la ZER com un projecte molt potent pel benestar emocional del nostre alumnat i la 
nostra comunitat.  
 
I com comentàvem anteriorment, si hi ha un millor benestar emocional tan individual com 



col·lectiu, milloren les condicions per l’aprenentatge afavorint uns millors resultats 
acadèmics. 
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PROJECTE ESCOLES COMPARTIDES 
 
 

Z.E.R. EL MOIANÈS LLEVANT 
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TRETS D'IDENTITAT. PRINCIPIS. 
La Zona Escolar Rural El Moianès Llevant és una unitat escolar pública  integrada per les 
escoles de  Castellcir, l’Estany, Sant Quirze Safaja i Collsuspina. 
 
A la ZER el Moianès Llevant ens proposem aconseguir una escola d’àmbit rural de qualitat 

amb la col·laboració expressa de mestres, pares, 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. 
 
L’entorn de les escoles de la ZER el Moianès Llevant pertany a un medi rural, de pobles 
petits però vius i amb voluntat de ser. Així, doncs, la nostra ZER ha de buscar la implicació 
directa amb l’entorn i estarà amatent a les activitats culturals dels nostres pobles, se’n farà 

ressò i procurarà contribuir-hi com a element dinamitzador en la mesura de les seves 
possibilitats, capacitats i competències, colze a colze amb ajuntaments, famílies i entitats. 
 
Com que entenem l’ensenyament bàsic dins del segment d’edat que comprèn els nens i 

nenes de zero a setze anys, participem en coordinacions amb els centres d’infantil de 

primer cicle (zero-tres anys ) i amb els centres de secundària obligatòria (dotze-setze 
anys), amb l’horitzó d’oferir a l’alumnat una etapa educativa obligatòria coherent. 
 
La nostra ZER assumeix com a seus els quatre pilars de l’educació mencionats en 

l’Informe Delors1: 
Aprendre a ser 
Aprendre a fer 
Aprendre a conèixer 
Aprendre a conviure 
 
Així doncs, treballem per a fer possible una estructura organitzativa, un ambient educatiu i 
un projecte curricular que permetin desenvolupar aquestes quatre bases de 
l’ensenyament i l’aprenentatge. 
 
1Delors, Jacques i altres “ Educació: Hi ha un tresor amagat a dins.” UNESCO 
Barcelona 1996. 
 
 
 
 



 
 
 
OBJECTIUS 
Per les peculiaritats específiques dels nostres centres i la societat que els envolta, caldrà 
contemplar els següents objectius:  

1. Aconseguir una educació integradora basada en el respecte a la 
diferència d’edat, sexe, capacitats i procedència. 

2. Dur a terme un  treball educatiu basat en la implicació i participació de tota 
la comunitat educativa: mestres, famílies,  agents culturals i socials, 
ajuntaments, alumnat i voluntariat. 

3. Potenciar la  valoració i estimació del propi medi. 
4. Donar prioritat al tracte personalitzat i individual de l’infant dins de la 

dinàmica diversa de cada grup, atenent al respecte a la seva pròpia evolució. 
5. Adequar el currículum a un entorn d’aula compost per diversos nivells 
6. Planificar les activitats de manera que afavoreixin la convivència entre 

nivells, edats, sexes i pobles veïns. 
7. Elaborar programes que desenvolupin una dinàmica de treball individual, 

en petits grups, en grups-classe , escoles i zona. 
8. Crear marcs d’activitats que afavoreixin la participació de les famílies, els 

agents culturals i socials, exalumnes i els voluntaris. 
9. Crear didàctiques que aconsegueixin que els nens i nenes siguin 

conscients de les seves possibilitats i mancances, de manera que ells 
mateixos siguin protagonistes 
del seu propi procés d’aprenentatge. 

 
METODOLOGIA 
El treball a la classe està organitzat de manera que els nens i nenes vagin construint els 
seus aprenentatges durant la seva estada a l’escola i, a més a més, adquireixin elements 

suficients per poder continuar aprenent quan deixin l’àmbit escolar. 
 
Per tot això, intentem treballar des de la concepció ”constructivista”, això vol dir, a grans 
trets, partir de la funció social i socialitzadora de l’ensenyament. La realitat de cada nen i 

nena serveix per avançar significativament en l’adquisició dels diferents aprenentatges, 

posant èmfasi tant en els resultats com en els processos.  
 
El constructivisme parteix del caràcter actiu de l’aprenentatge, considera que aquest és 

fruit d’una construcció personal en interacció amb els agents culturals i socials. Aprenem 

quan som capaços d’elaborar una nova representació del que estem treballant a partir 
dels coneixements previs i en directe integració amb el medi. Només d’aquesta manera 



podrem aprendre significativament, i avançar en la construcció el propi coneixement. És 
un procés d’integració, modificació, d’establiment de relacions i de coordinació entre 
esquemes de coneixement que ja posseïm. L’organització de l’escola i la classe es basa 

en propiciar un marc d’investigació, descoberta i reflexió sobre els temes que volem 

treballar, ja sigui perquè s’han escollit en assemblea o bé perquè ens venen donats pel 
Disseny Curricular corresponent. 
La materialització actual d’aquesta manera de treballar és la següent: 

El treball sistemàtic (àrees o blocs de treball). 
El treball per descobriment (projectes, de treball, recerques, investigacions, 

tallers, treballs de camp i sortides). 
El treball d’organització i autonomia personal ( racons, plans de treball 

individuals, hàbits d’autonomia bàsics, organització per agenda, organització 

per assemblea). 
 
ANÀLISI DEL CONTEXT 
L’anàlisi  de la  realitat de la nostra organització, fa que en un primer nivell 
d’abstracció podem dibuixar dues tipologies bàsiques de centre: “ Escola Petita”; 

entenent aquesta com aquell centre que no té encara l’estructura cíclica completa ,i 

que per tant els alumnes d’un cicle de l’ensenyament obligatori estan agrupats amb 
alumnes d’altres cicles. 
 
Per un altre cantó trobem les “Escoles Grans“; centres que tenen una estructura cíclica 
completa o que fins i tot , estan en camí de convertir-se en centres complets d’una línia.  
 
Aquest perfil bifocal d’organització, fa que en un cribratge inicial de punts dèbils i forts, es 
detectin una sèrie de circumstàncies que mereixen un estudi més aprofundit: 
 
 
Punts dèbils 

 Les escoles petites  presenten una certa manca de possibilitat i oportunitats de 
socialització secundària: l’alumne/a té poca oportunitat d’interaccionar amb 

iguals de la mateixa edat cronològica i/o evolutiva. Aquesta manca de referents 
fa que la seva posterior integració en grup d’iguals pugui resultar lenta. 

 
 Les dinàmiques que es creen en grups petits poden resultar poc enriquidores si 

es converteixen en relacions endogàmiques. Això és, si aquests mateixos 
grups i rols es transporten a fora de l’escola i s’apliquen a tots els contextos 

relacionals del nen/a. 
 

 Les possibilitats de realització de certa tipologia de matèries i/o activitats pot 



resultar afeblida per la impossibilitat de poder fer agrupaments prou operatius: 
jocs d’equip, equips de debat , recerques grupals... 

 
 La disponibilitat de recursos depèn bona mesura de la possibilitat de tenir a 

l’abast uns espais físics, materials, de recursos humans... que no sempre són 
els més adequats, i que moltes vegades limiten l’aprenentatge de 

competències bàsiques de l’alumnat. 
 

 Les escoles més grans, presenten la mateixa tipologia de problemes ja 
esmentada, però potser en un grau més reduït. La seves necessitat són les 
mateixes que les petites, per tant hi ha una coincidència d’interessos. 

 
Punts forts 
 

 El perfil del potencial dels professionals de les escoles permet una praxis 
innovadora, dins d’una cultura docent basada en la construcció i enriquiment 

d’un coneixement altament significatiu.  
 L’organització flexible d’aquests centres permet un agrupament variable i 

canviant dels/les alumnes que pot afavorir l’intercanvi i la disposició sinèrgica 
de recursos, espais, temps i capital humà. 

 El recolzament social i institucional d’aquestes metodologies pot pal·liar   en 

bona mesura els punts febles esmentats. 
 La dinàmica habitual d’aquests grups d’alumnes, afavoreix una tendència a 

l’acceptació intrínseca  de la diferència com a part integrant del seu dia a  dia. 
Aquest fet potencia l’adaptabilitat a nous entorns. 

 El contacte sistemàtic amb altres entorns exerceix un fort poder il·lusionador i 
de motivació. El valor afegit del contacte humà estableix forts vincles de 
pertinença i d’arrelament a una realitat comuna que és construïda diàriament 

des d’un punt de partida diversificat.   
 
 
OBJECTIUS QUE ENS PROPOSEM ASSOLIR SÓN : 
 

A. Proporcionar als nens i nenes marcs de relació diferents al seu entorn. 
 
B. Donar suport a l’enriquiment personal i social. 

 
C. Treballar les habilitats de competència emocional i social mitjançant l’interactuació 

en ambients canviants. 
 



D. Potenciar l’autonomia i autogestió personal. 
 
E. Cohesionar grups de relació envers el seu territori, afermant els sentiments de 

pertinença. 
 
F. Proporcionar recursos i optimitzar-los  per una potenciació dels aprenentatges. 

 
G. Potenciar el treball grupal i en agrupament flexible que permeti desenvolupar 

tècniques de negociació, entesa i dinàmica de grups  fent esment específic de les 
habilitats de liderat, empatia, dinàmiques socials i gestió de conflictes. 

 
H. Aprofundir des d’una perspectiva metodològica d’investigació i experimental àrees 

curriculars diverses: augmentar els processos de globalització i síntesis dels 
aprenentatges. 

 
I. Treballar la manipulació experimental dels continguts i fomentar l’ús de les TIC/TAC 

(Tecnologies de la informació i comunicació. Tecnologies de l’aprenentatge i el 

coneixement ) en el procés de creació i en la comunicació personal. 
 

J. Millorar la interrelació dels territoris, municipis i comarques per tal de potenciar els 
trets identitaris propis , el coneixement mutu i la creació de sinèrgies. 

 
K. Optimitzar recursos  per tal de poder abastar grups i nivells no obligatoris, donant 

un plus de valor afegit a l’escolarització i projecte educatiu de les escoles que 

composen la ZER El Moianès. 
 
L. Implicar les institucions en la gestió del temps, activitats  i realitats de les escoles , 

establint ponts de col·laboració i comunicació en el marc d’una relació simbiòtica  

per tal d’esdevenir veritables comunitats d’aprenentatge. 
 
AVALUACIÓ 
L’avaluació de la implementació d’un programa de millora qualitativa d’una acció 

educativa, planteja una dificultat afegida a la tasca de valorar l’eficàcia d’una acció en un 

entorn. 
 
El grau en que una sèrie d’accions afavoriran un resultat en uns individus i sobretot la 

quantificació d’aquest assoliment en termes contrastables, necessitaria de la construcció 
d’un disseny experimental que, creiem, sobrepassa la capacitat de gestió de la nostra 
organització i que al mateix temps demandaria una sèrie de recursos humans i temporals 
del que no disposem i/o que creiem millors destinar a altres prioritats . 



 
 
Per altra banda és obvi que necessitem implementar un sistema de control i verificació per 
saber si realment l’acció formativa està afavorint l’assoliment encara que sigui de manera 

parcial o gradual dels objectius globals i específics conceptualitzats en aquest projecte. És 
per satisfer aquesta necessitat que neix el concepte de “ Indicadors d’avaluació”, com a 

referent bàsic de qualsevol sistema de qualitat per tal d’obtenir dades objectivables / 

contrastables i com a element de planificació de noves accions de millora. 
 
La definició dels indicadors de qualitat haurà d’ésser necessàriament polièdrica i 

multilateral. Aquest fet s’explica per la mateixa naturalesa del projecte , que afecta a 

contexts , espais, realitats i persones molt diversos i  a les necessitat que se’n deriven, 

forçosament diferents i fins i tot en algun cas divergents. Aquesta última afirmació , que 
podria semblar un contrasentit, és la que ens dóna la clau de l’èxit de l’acció educativa: el 

pas d’un treball sinèrgic a un de simbiòtic. 
 
- El projecte afavoreix l’assoliment dels objectius proposats? 
 

 Millora la vertebració del territori? 
 Afavoreix la socialització? 
 Optimitza els recursos? 
 Implica  les institucions? 
 Crea nous marcs de relació pels/les alumnes? 
 Potencia l’ús de les TIC/TAC? 
 Implementa nous agrupaments i metodologies de treball? 
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