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1.- 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. 

 

 

 

 

 

 

 



2.-OBJECTIUS 

Per les peculiaritats específiques dels nostres centres i la societat que els envolta, caldrà 

contemplar els següents objectius:  

o Aconseguir una educació integradora basada en el respecte a la diferència d’edat, 

sexe, capacitats i procedència. 

o 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. 

o Potenciar la  valoració i estimació del propi medi. 

o 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. 

o Adequar el currículum a un entorn d’aula compost per diversos nivells 

o Planificar les activitats de manera que afavoreixin la convivència entre nivells, edats, 

sexes i pobles veïns. 

o Elaborar programes que desenvolupin una dinàmica de treball individual, en petits 

grups, en grups-classe , escoles i zona. 

o Crear marcs d’activitats que afavoreixin la participació de les famílies, els agents 

culturals i socials, l’exalumnat i els voluntaris. 

o 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. 

 

3.- 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: 

o El treball sistemàtic (àrees o blocs de treball). 

o El treball per descobriment (projectes, de treball, recerques, investigacions, tallers, 

treballs de camp i sortides). 

o El treball d’organització i autonomia personal ( racons, plans de treball individuals, 

hàbits d’autonomia bàsics, organització per agenda, organització per assemblea). 

 

4.-BASES TEÒRIQUES I LEGALS: 

El nostre Projecte proposa un model d'ensenyament-aprenentatge comprensiu que s'emmarca 

dins el paradigma de l'educació universal (global o integral) que ha de preparar tots els ciutadans 

per tenir èxit a la vida, a través de l'adquisició i el desenvolupament de les competències 

bàsiques.  

 

Aquest model segueix les directrius dels diferents estudis promoguts per instàncies nacionals i 

internacionals, entre els quals destaquen els informes Eurydice i Delors, el projecte DeSeCo de 

l'OCDE, i el programa PISA. 

 

Entenem que la funció de l'ensenyament és facilitar l'aprenentatge dels nens i les nenes, ajudant-

los a construir, adquirir i desenvolupar les competències bàsiques que els permetin integrar-se en la 

societat del coneixement i afrontar els canvis continus que imposen els ràpids avenços científics i la 

nova economia global en tots els ordres de la nostra vida. 

La inclusió de les competències bàsiques en el currículum té com a finalitat que els nens i les 

nenes: 

a) Facin possible el ple exercici de la ciutadania en el marc de la societat de referència. 

b) Construeixin un projecte de vida satisfactori. 

c) Assoleixin un desenvolupament personal, emocional i afectiu equilibrat  

d) Accedeixin a altres processos educatius i formatius posteriors amb garanties d'èxit. 

En una societat que es troba en canvi constant, les demandes d'un individu varien d'una situació a 

una altra i d'un moment a un altre. Per aquest motiu, defensem un model de competència holístic, 

dinàmic i funcional que sorgeix de la combinació d'habilitats pràctiques, coneixements (inclòs el 

coneixement tàcit), motivació, valors ètics, actituds, emocions i altres components socials i de 

comportament que es mobilitzen conjuntament per tal d'assolir una acció eficaç. Ésser 

competent, des d'aquest punt de vista, significa que l'alumne és capaç d'activar i utilitzar els 

coneixements que té davant d'un problema. Aquesta concepció està relacionada amb els 

principis de l'aprenentatge significatiu i funcional de les teories constructivistes (p.ex. Ausubel et 



al.,1978). 

Cal donar una altra dimensió a aquesta funcionalitat: que els alumnes i les alumnes aprenguin a 

aprendre. Un aprenent competent és aquell que coneix i regula els seus processos de construcció 

del coneixement, tant des del punt de vista cognitiu com emocional, i pot fer-ne un ús estratègic, 

ajustant-los a les circumstàncies específiques del problema al qual s'enfronta (Bruer, 1993).  

Així doncs, l'aprenentatge de les competències bàsiques, malgrat que va lligat a les àrees de 

coneixement, és global i s'adquirirà a partir de la seva contextualització en situacions reals i 

pròximes a l'alumne perquè pugui integrar diferents aprenentatges, tant els formals, com els 

informals i no formals, i utilitzar-los de manera efectiva quan li resultin necessaris en diferents 

situacions i contextos. 

L'activitat lúdica és un recurs didàctic important, especialment en el Cicle Inicial de l'Educació 

Primària. Considerem que el joc i el treball són complementaris i que tots dos han de resultar 

motivadors i gratificants perquè l'alumnat construeixi els seus aprenentatges. 

En el marc de la proposta realitzada per la Unió Europea, s'estableixen vuit competències bàsiques 

de les quals nosaltres destaquem:  

 Competència en comunicació lingüística (1) 

Aquesta competència fa referència a la utilització del llenguatge com a instrument de 

comunicació oral i escrita, de representació, interpretació i comprensió de la realitat, de 

construcció i comunicació del coneixement i d'organització i autorregulació del pensament, les 

emocions i la conducta 

 

 Competència social i ciutadana (5) 

Fa possible comprendre la realitat social en què vivim, cooperar, conviure i exercir la ciutadania 

democràtica en una societat plural, així com comprometre's a contribuir a millorar-la. Integra 

coneixements diversos i habilitats complexes que permeten participar, prendre decisions, escollir 

com comportar-se en determinades situacions i responsabilitzar-se de les eleccions i decisions 

adoptades. 

 Autonomia i iniciativa personal (8) 

Aquesta competència fa referència a l'adquisició de la consciència i l'aplicació d'un conjunt de 

valors i actituds personals interrelacionades, com la responsabilitat, la perseverança, el 

coneixement d'un mateix i l'autoestima, la creativitat, l'autocrítica, el control emocional, la 

capacitat d'elegir, de calcular riscos i d'afrontar els problemes, així com la capacitat de demorar 

la necessitat de satisfacció immediata, d'aprendre dels errors i d'assumir riscos. 

 

Per treballar les competències bàsiques relacionades amb el domini emocional i les habilitats 

socials tindran un especial protagonisme les activitats de planificació i d'execució de tasques en 



grup que afavoreixin el diàleg, l'escolta, la cooperació i la confrontació d'opinions. 

 

 

PROJECTE ESCOLA COMPARTIDA  

 

INTRODUCCIÓ 

En la pràctica educativa dels darrers anys ha quedat constatat el fet de la importància del 

context sòcioemocional en els processos d’aprenentatge dels alumnes. 

 

El context en què es desenvolupa aquesta pràctica educativa ve determinat en gran mesura per 

dos factors primordials:  l’espai físic i el component humà. 

 

L’espai físic engloba tot allò que d’una manera indirecta o directa condiciona l'acció docent-

discent: el continent de l’edifici, aules, taules , recursos materials , temperatura, llum... 

El component humà engloba a tot aquell que pren part  en una acció formativa: mestres, 

alumnes, monitors/es , vetlladors/res, pares i mares ... 

 

Finalment caldria tenir en compte  un tercer factor : El propi procés educatiu. Això englobaria la 

metodologia, les tasques, els agrupaments , els objectius a  assolir... 

 

El nostre projecte pretén, doncs, donar un impuls i una nova visió a la globalitat dels factors abans 

esmentats: volem potenciar l’ús d’uns recursos materials existents, la maximització de l'eficiència 

dels espais i temps  fomentant  un enriquiment humà i social  des d’un plantejament d’un procés 

formatiu viu , experimental i autogestionat.   

 

 

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.   

 



 

Previsió alumnes 2015/16 

ESCOLES P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t 5è 6è Total 

Sant Quirze 7 3 5 5 5 7 2 7 2 42 

L'Estany 3 4 3 4 3 4 3 5 3 30 

Collsuspina 2 5 5 1 3 7 0 2 2 28 

Castellcir 8 7 14 9 15 5 11 13 6 88 

TOTAL 

ALUMNES  

ZER 

         188 

 

 

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. 

 

ESCOLA COMPARTIDA 

Projecte d'aprenentatge cooperatiu dins  les escoles que formen la ZER El Moianès .  Trobada 

setmanal de nens i nenes de dues o més escoles , agrupats per cicles per a portar terme activitats 

comuns: projectes compartits , tallers de diversificació , aprenentatge en joc cooperatiu, treball de 

creixement socioafectiu, experimentació i recerca, CLIL (Content and language integrated 

learning ) aprenentatge integrat de llengua estrangera  i contingut, Activitats de comunicació 

oral, activitat de joc en equip... 

 

 

ABAST DEL PROJECTE 

Aquesta proposta en línia amb el que ja s’ha esmentat parteix del fet divers de la nostra realitat i 

pretén implicar  tots els centres que la composen, els seus ajuntaments, els Consells Comarcals de 

què depenen i qualsevol altre organisme o institució supraordinat que es pugui implicar en la 

consecució dels objectius plantejats. La complexitat i les dificultats que això implica obliga a 

planificar una coordinació eficaç i un sistema de comunicació fluid per tal d’agilitzar tots els 

processos necessaris per tal de fer operatives les línies d’actuació que s’estableixin. 

El projecte previst té una temporalització d’acord amb el propi horari escolar , per tant, es preveu 

que la durada de les activitats sigui de Gener  a Abril , contemplant en aquests intervals els espais 

temporals necessaris per la planificació i organització tan de la part logística i metodològica per 

un cantó , com de la necessària avaluació i memòria final per un altre. 

 

Dins  la ZER el moianès Llevant,  implicarà totes les escoles que en formen part : unes seran les 

escoles viatgeres i les altres actuaran de receptores . L’assignació d’un paper o altre venen 

determinats per : 

 Previsió i disponibilitat d’espais i recursos  

 Recursos logístics i econòmics 

 Adequació horària i d’espais dels formadors 



 Sincronització de grups i cicles 

 

 

Seguint aquests barems s’ha determinat que la posada en relació d’aquestes escoles segueixi el 

següent model: 

ESC de L’Estany quedaran vinculats a l’escola de Sant Quirze Safaja.  

ESC de Collsuspina quedarà vinculat a l’escola La Popa de Castellcir. 

 

 

Les activitats comunes i compartides es portaran a terme durant una franja horària ( matí o tarda ) 

d’un dels dies lectius de la setmana de manera experimental d’implementació . Serà 

responsabilitat de cada agrupament de centres participants fixar les diferents franges, cicles i/o 

cursos que creguin millor ajudaran a assolir els objectius contemplats al projecte d’acord amb les 

necessitats i principis anteriorment esmentats. Caldrà així mateix fixar i tenir en compte els  

desplaçaments i la logística necessària per tal de dur a terme les activitats , fent bo el principi 

general d’intentar respectar tant com sigui possible l'horari general de centres i el normal 

funcionament de les activitats  lectives , tant dels/ les alumnes participants com d'aquells que tot i 

compartir espais no estan directament implicats al projecte. 

 

 

TEMPORALITZACIÓ 

 

Setembre Octubre Novembre Desembre  Gener Febrer Març Abril Maig  Juny 

           

 

Programació i presentació projecte 

                                                                

IMPLEMENTACIÓ Síntesi, avaluació i 

memòria 

  

 

Les sessions tindran una periodicitat setmanal podent variar el nombre d'hores assignades a cada 

projecte en particular . La programació específica de continguts , activitats d'ensenyament- 

aprenentatge , agrupaments definitius, concreció de projecte seran conceptualitzats durant la  

fase de  programació i presentació del projecte i quedaran sota la responsabilitat dels equips 

docents implicats coordinats pel Cap d'Estudis de la ZER . L'avaluació i memòria de l'activitat es 

farà durant el període de jornada intensiva - jornades de mestres i serà coordinada per l'Equip 

directiu de ZER. 

 

El projecte d' Escoles Compartides serà sotmès a aprovació per part del Consell Escolar i constarà 

en la Programació anual de Centre que haurà estat tramesa al Departament d'Educació. 

 



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 què 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? 

 

- El projecte afavoreix l’assoliment de les competències bàsiques? 

- El projecte facilita la tasca docent en alguns àmbits o àrees? 

 

 

 

 

 



- La metodologia de l’avaluació seguirà la filosofia de multinivell i multilateralitat que amara 

tot el projecte. Així doncs, les accions i els fluxos d’avaluació seran els següents :  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

MESTRES: 
- Grau d'assoliment d'objectius. 
- Grau de desenvolupament dels continguts. 
- Avaluació personal sessions 
- Avaluació durant els  Claustres d’escoles en les juntes d'avaluació 
- Posada en comú en el Claustre de ZER 

ZER:  
- Memòria 
 

INSTITUCIONS: 
- Grau de percepció de la validesa 
- Grau de satisfacció 
Qüestionari satisfacció 
Memòria final 
Memòria Econòmica 
Memòria Pedagògica 

FAMÍLIES: 
- Grau de percepció de la marxa del projecte: utilitat, desenvolupament: 
Qüestionari de satisfacció 

ALUMNES: 
 
- Grau de percepció de la metodologia. Autoreflexió de l’aprenentatge. 
Autoavaluació 
Qüestionari satisfacció 
Material produït 
Proves objectives 


