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INTRODUCCIÓ: 

La ZER Subirats està formada per dues escoles del municipi: 

- L’Escola El Montcau d’Ordal. 

- L’Escola Subirats de Lavern 

Els dos centres escolars a més de compartir un municipi treballem           

conjuntament per tirar endavant diferents projectes educatius. 

Entenem l’educació com una tasca en la que hi estan implicades la família,             

l’escola i la societat. D’aquesta manera l’escola esdevé una comunitat oberta           

en la que hi participen alumnes, famílies, mestres i altres estaments relacionats            

en l’educació. Aprenem convivint en harmonia procurant oferir una educació          

integral d’acord amb la societat canviant i tecnològica del moment. 

 

TRETS D’IDENTITAT: 

Com a ZER ens uneixen uns trets amb els quals ens identifiquem i són claus               

per entendre el funcionament d’aquesta. Es poden resumir en:  

1.- Estem per una escola arrelada al medi, que permet al nen/a, el coneixement              

cultural, geogràfic i social del món on viu, coneixent el seu poble, el seu              

municipi, la seva comarca...se’ls farà seus i arribarà a sentir-se habitant del            

món. 

2.- Estem per una escola que vetlla per la integració de l’alumnat dintre del grup               

i que fomenta la solidaritat i la cooperació, tenint en compte les singularitats i              

les diferències de tots aquells que en formen part. 

3.- Estem per una educació no sexista on cadascú de nosaltres hi participa com              

a persona i on la coeducació és present en tots els processos educatius. 
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4.- Estem per una escola que acull els alumnes nouvinguts i que permet a              

aquests alumnes a integrar-se en la comunitat escolar i en la societat en             

general, amb els mateixos drets i deures. 

5.- Estem per una escola participativa, on tots ens hi sentim identificats i on              

disposem de diferents eines per poder-nos entendre i poder aprendre els uns            

dels altres: famílies, AMPA, ajuntament... i on alumnes i mestres caminem           

plegats per una educació responsable. 

6.- Estem per una escola plural, on cap alumne/a s’ha de sentir discriminat per              

raons culturals, religioses o lingüístiques. 

7.- Estem per una escola catalana, on la llengua vehicular és el català i on               

s’introduiran altres llengües que conformaran la programació lingüística dels         

nostres centres. L’ensenyament-aprenentatge de la llengua castellana i de la          

llengua anglesa, formaran part d’una educació que farà als nostres alumnes           

coneixedors d’altres cultures i d’altres comunitats. 

8.- Estem per una escola respectuosa amb el medi ambient i que vetlli per un               

desenvolupament sostenible, tot tenint cura del nostre propi entorn. 

9.- Estem per una escola transmissora de valors, on la tolerància, la            

cooperació, la solidaritat i la pau formaran part dels nostres projectes vers els             

altres. 

10.- Estem per una escola que educa en les emocions i que capacita per al               

desenvolupament de les relacions harmòniques amb ell mateix i amb els altres. 
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LÍNIA METODOLÒGICA  

La nostra ZER treballa seguint una línia metodològica que és coherent amb els             

trets d’identitat abans anomenats. Aquesta metodologia es centra bàsicament         

en: 

- Fer que el nen/a sigui protagonista del seu propi aprenentatge, tot           

participant activament d’aquest procés. 

- Desenvolupar projectes educatius que valorin les capacitat i les         

competències dels alumnes. 

- Promoure diferents tipus d’activitats que permetin a l’alumnat treballar         

individualment, en petit grup, gran grup...segons les necessitats del         

moment. 

- Adequar els recursos educatius a les necessitats i a les realitats de les             

nostres aules, per així poder atendre la diversitat dels alumnes de la            

ZER. 

- Fomentar actituds no competitives, sinó de participació i de solidaritat,          

basades en l’esforç i la superació personal del treball i de la feina ben              

feta. 

- Ajudar el nen/a a adquirir unes competències bàsiques que li siguin útils            

en estudis posterior i les tècniques necessàries per a poder ser           

autònoms en els seus aprenentatges i desenvolupar-se tant a l’escola          

com a la vida. 

- Treballar utilitzant les TIC com a recurs didàctic en tots els seus àmbits,             

però alhora, adquirint un sentit crític que els permet ser selectius davant            

el ventall informatiu de la xarxa. 
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- Procurar fer un treball coordinat i coherent, seguint la trajectòria de la            

nostra ZER i vinculada a les valoracions i avaluacions fetes en cursos            

anteriors. 

- Establir lligams de coordinació i de treball entre les diferents etapes           

educatives dels alumnes; des de la llar d’infants fins els centres de            

secundària. 

- Afavorir la intervenció i coordinació dels mestres amb els altres          

professionals implicats en el procés educatiu dels nostres alumnes: EAP,          

logopeda, CSMIJ, CREDA... 

 

MODALITAT DE GESTIÓ 

La nostra ZER afavoreix la participació de totes les persones que formen la             

comunitat educativa (famílies, alumnes, mestres, personal de serveis...) amb         

l’objectiu que tothom pugui sentir l’escola com a quelcom nostre i que forma             

part de nosaltres i del nostre municipi. 

● El Consell Escolar de cada escola i el Consell Escolar de ZER            

són els òrgans col·legiats amb poder decisori a la nostra          

comunitat educativa; on famílies, Ajuntament i mestres en formen         

part i on es prenen les decisions que facin referència al           

funcionament de la nostra comunitat educativa com a ZER. 

● Cada escola té el seu claustre de mestres que es reuneix           

periòdicament per a tractar temes referents a cada centre, però          

puntualment es reunirà el claustre de ZER que tracta aquells          

aspectes que afecten a les escoles que la conformen. 
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● La participació de l’alumnat es farà mitjançant les assemblees i          

tutories de classe, i el tutor/a recollirà aquelles aportacions que          

consideri adients per millorar en aquest funcionament. 

● Cada escola té la seva AMPA que es reuneix periòdicament per a            

tractar temes com: gestió de menjador, activitats extraescolars,        

quotes de soci, material... així com també per recollir idees o           

suggeriments que puguin aportar altres pares i mares. 

● La ZER té relació amb els regidors d’Ensenyament i Cultura per           

fomentar activitats i col·laborar amb possibles esdeveniments i        

iniciatives municipals o a la inversa, perquè l’administració local         

participi en actes educatius que s’han iniciat a l’escola. Aquesta          

relació no només es queda en l’àmbit educatiu, sinó que també           

s’estén al manteniment per a la millora, adequacions o         

adaptacions de les instal·lacions escolars. 

● A la ZER es formen grups de treball o comissions per tirar            

endavant projectes educatius o per a coordinar-los a nivell         

d’escola o de ZER. Algunes d’aquestes comissions, segons el         

tipus de treball que desenvolupin, estan formades per mestres o          

per altres membres de la comunitat educativa. 

Estem per una escola que atorga una gran importància als procediments i vies             

de comunicació interna i externa que garanteix un ús democràtic de la            

informació i una participació responsable. 

Organització dels alumnes 

L'òrgan de participació dels alumnes serà l'Assemblea de classe. 

Funcions: fer arribar propostes als Mestres i als òrgans de govern de l'escola. 
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Òrgans específics de gestió de cada escola 

Seran òrgans específics de gestió de cada Escola: un claustre de l'escola on             

debatre i decidir les qüestions específiques de cada Escola. Aportar propostes           

al claustre de la zona. Vehicular les decisions preses pels seus representants            

de la zona i el consell escolar de Zona, així com la seva aplicació en l'àmbit                

respectiu. Revisar i adequar els recursos humans i materials de l'escola i definir             

la responsabilitat de cadascú dels equips directius. L''equip directiu de cada           

Escola estarà format pel director i el secretari, aquests equips són encarregat            

de dinamitzar l'escola del seu poble i potenciar el seu funcionament, l'intercanvi            

i Formació entre els diferents membres del Claustre, i vetllarà per les bones             

relacions entre els pares i el centre, també serà responsable de la gestió             

econòmica del centre. 

 

OBJECTIUS PEDAGÒGICS 

1.Construir una línia metodològica de zer, per a facilitar el treball conjunt i la 

creació de nous projectes. 

2.Donar impuls a projectes d’innovació educativa de zer. 

3.Impulsar la llengua anglesa, compartint i posant en 

pràctica la formació GEP. 

4.Potenciar l'ús de les TIC. 

OBJECTIUS DE L’ÀMBIT DE GOVERN DE L’EQUIP DIRECTIU DE LES          

ESCOLES 

Funcionament intern: 

● Facilitar la comunicació de qualsevol informació a tots els membres de la            

comunicat educativa. 
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● Mantenir la relació constant entre tots els membres de les escoles de la             

zona. 

● Dinamitzar la relació entre els diferents estaments de la comunitat          

educativa (AMPA, Ajuntament...) 

● Adequar l’organització interna segons les necessitats de cada curs         

acadèmic. 

● Mantenir la bona coordinació existent entre les llars d’infants i les           

escoles de la zona. 

● Pla de formació de ZER (PFZ) 

● Relacions amb administracions locals i comarcals (Consell Comarcal,        

Diputació...) 

 

 

Projecció externa: 

● Intentar establir canals de comunicació amb els centres on van els           

alumnes en acabar l’escolaritat de la zona. 

● Millorar els canals de comunicació entre l’Ajuntament i l’escola en tots           

aquells aspectes que afecten ambdues institucions. 

● Participar en les activitats proposades per diferents institucions (CRP,         

Consell Comarcal, Departament d’Ensenyament...) sempre i quan       

s’adeqüin a les programacions i al Pla Anual de Zona. 

● Demanar i beneficiar-se de les subvencions i beques que ofereixen          

diferents organismes. 

● Potenciar la col·laboració amb l’AMPA en la millora d’aspectes de          

l’escola. 



                
            Zona Escolar Rural Subirats 

 
● Mantenir una bona coordinació amb l’EAP i altres gabinets d’ajut          

psicopedagògic. 

OBJECTIUS D’ÀMBIT ADMINISTRATIU 

● Mantenir els inventaris de material no fungible actualitzats. 

● Planificar la distribució dels recursos econòmics segons les prioritats de          

cada curs i d’acord amb el Pla Anual de Zona. 

● Comunicar l’estat de comptes anual i el pressupost al claustre d’escola. 

● Mantenir la correspondència al dia i comunicar-la periòdicament al         

claustre. 

● Preinscripció. 

● Claustres i Consells Escolars. 

OBJECTIUS D’ÀMBIT HUMÀ I DE SERVEIS 

● Utilitzar el servei de menjador per treballar hàbits personals i socials. 

● Vetllar per l’aprofitament de tots els ajuts de menjador, econòmics i de            

material que afectin als serveis de transport i menjador. 

● Fer una valoració conjunta de tots els àmbits educatius. 

● Intercanvis d’experiències de formació. 

● Afavorir l’aplicació del reglament de règim intern. 

 

CONCRECIÓ DE L’ESTRUCTURA 

EQUIP DIRECTIU: 

1.- Composició 

Estarà format pel Director/a, Cap d’estudis i Secretari/a de la ZER. 
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Es procurarà que els seus components siguin representatius de les tres escoles            

de la ZER. 

Es procurarà que els relleus dins de l’Equip Directiu assegurin sempre la            

permanència d’un membre per tal de garantir la continuïtat de la tasca i fer-la              

operativa. 

L’Equip Directiu funcionarà com equip de gestió i no com a suma d’òrgans             

unipersonals. 

2.- Funcions 

- Vehicular les decisions del claustre. 

- Aportar iniciatives de treball al claustre. 

- Elaborar el calendari de reunions. 

- Elaborar l’ordre del dia de les reunions de claustre i consell escolar. 

- Elaborar el pla anual recollint les iniciatives del claustre i, conjuntament, fer-ne             

l’avaluació. 

- Vetllar per l’acollida dels nous membres de la zona en tots els seus àmbits. 

- Serà funció del director/a exercir la representació de la ZER (reunions            

d’inspecció, coordinació amb altres ZER i entitats diverses). 

- Serà funció del/la cap d’estudis coordinar i dinamitzar els diferents grups de             

treball que funcionin a la ZER. 

- Serà funció del secretari/a la gestió administrativa de la Zona. 

3.- Organització: 

La ZER garantirà que l’equip es pugui reunir setmanalment dins l’horari lectiu. 

 

CLAUSTRE DE ZONA: 
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1.- Composició: 

El claustre de zona estarà format per tots els mestres, educadors i especialistes             

que treballen a la zona. 

2.- Funcions: 

- Elaborar i avaluar el Pla Anual. 

- Definir, crear i valorar els grups de treball, tant de caire permanent com             

esporàdics.  

- Escollir els representants del Consell Escolar de la ZER. 

- Potenciar la formació permanent de cada mestre atenent a els          

necessitats individuals i de la zona i assegurar-ne la repercussió. 

- Determinar els criteris bàsics i establir les directrius del projecte          

curricular de zona: unitats de programació, avaluació, tutories... 

- Promoure iniciatives dins l’àmbit de l’experimentació i innovació        

educativa. 

- Revisar i adequar els recursos humans i materials a la situació actual de             

la ZER i vetllar pel seu correcte aprofitament: mestres de suport,           

especialistes, EAP... 

- Aportar propostes al Consell Escolar de Zona. 

- Vetllar per la millora del funcionament del Claustre com a grup per mitjà             

de l’autoavaluació. 

3.- Organització: 

Es procurarà prendre les decisions per consens. Quan sigui necessari arribar a            

la votació s’hauria de valorar que la presa de decisió sigui fruit d’un debat i               

admetre la possibilitat d’ajornar una decisió si crea un conflicte important. En            
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cas d’haver d’aportar una decisió haurà de ser aprovada pels dos terços del             

claustre. La periodicitat de les reunions serà mensual. 

El claustre de Zona es reunirà rotativament a les tres escoles que formen la              

zona. De cada reunió del Claustre la Secretària de Zona redactarà la            

corresponent acta. 

 

 

 

 

 

 

 

CONSELL ESCOLAR: 

El consell escolar de zona estarà format per: l'equip directiu de Zona, un             

representant de l'ajuntament, un mestre representant de cada escola, un          

mestre representant de classe de Zona, un representant dels pares a cada            

Escola, dos representants d'alumnes majors de 11 anys i un representant del            

personal de serveis. 

Els components del consell escolar siguin els mateixos que integren el consell            

escolar de cada escola per tal de fer-los més operatius i evitar duplicitats             

eleccions. 

1.-Funcions 

Aprovar els projectes de zona i el pla anual de la ZER. 

Discutir i aprovar les propostes que fa el claustre de Zona, els representants             

dels pares, l'Ajuntament, alumnes, personal de serveis i Comissions del consell. 
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Vehicular les decisions preses pel consell escolar de zona. 

Establir una bona relació amb l'AMPA, ex-alumnes, entitats socioculturals i de           

lleure del municipi, Consell Comarcal, etcètera 

Organitzar xerrades de temes generals i altres activitats que siguin de l'interés            

de pares, alumnes i mestres. 

Establir i garantir la comunicació amb el menjador escolar, el consell establirà            

per quina via es farà aquesta comunicació. 

Nomenar els membres de la comissió econòmica encarregats d'elaborar els          

pressupostos anuals de la ZER, convidant a participar als membres de les            

ampas del municipi. 

Vetllar per l'óptim manteniment dels edificis, instal·lacions i equipaments         

escolars de la ZER. 

2.-Organització 

Es procurarà que les decisions es prenguin per consens, en cas de que una              

decisió no sigui unanim caldrà que sigui votada pels seus terços del consell             

escolar per arribar al màxim de consens possible. S'intentarà debatre els punts            

conflictius atenent a totes les opinions i durant el temps que calgui. El consell              

escolar es convocarà cada cop que els seus components ho creguin necessari,            

reglamentari cada trimestre. 

CICLES: 

Composició: estaran formats per tots els mestres tutors que tinguin alumnes del            

cicle, adequant-nos en tot moment a la diversitat dels agrupaments classe de            

les nostres escoles. Es donarà el cas de que un mateix mestre-tutor s'hagi de              

coordinar amb més d'un cicle o fent una mateixa reunió es programen activitats             

per a més d'un cicle per això no seran grups de treball estables sinó que               

s'articularan segona necessitats i possibilitats de cada moment. 

1.-Funcions 
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Coordinar els diferents ritmes d'aplicació de les programacions elaborades pels          

departaments. 

Afavorir el coneixement personal i l'intercanvi experiències entre els diferents          

alumnes d'un mateix cicle de la zon. 

Programar activitats conjuntes a nivell de cicle segons el pla anual, cal            

concretar el treball durant un curs escolar. 

COMISSIONS: 

Composició estaran formades per membres de cada escola, i del consell           

escolar que per la seva funció o interés vulguin desenvolupar una tasca            

determinada. Es procurarà la participació voluntària dels afiliats i en tot cas            

caldrà asegurar que tothom en participi d'alguna. 

1.-Funcions 

El claustre de Zona decidirà quines seran les comissions a crear. Puntualment            

davant les activitats concretes per exemple les festes o altres del Pla anual, es              

definiran quines són les comissions de treball, els seus components i la            

periodicitat dels objectius a treballar en aquesta. 

2.-Organització 

La realització del treball i la periodicitat de les reunions vindrà determinada pel             

pla anual de Zona. 

ESPECIALISTES: 

Composició: el perfil dels Mestres especialistes de la zona vindrà definit en            

funció de les seves capacitats i de les necessitats de la zona. 

1.-Funcions 

Seran responsables de la programació i avaluació de l'àrea curricular de la            

qual són especialistes i que desenvoluparà segons el projecte curricular de           

Zona. 
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2. -Organització 

La concreció de la seva tasca es farà al pla anual de zona i es procurarà que                 

tingui continuïtat. 

MESTRES TUTORS/ES: 

El mestre tutor serà la persona que tindrà la responsabilitat del grup-classe. En             

el pla anual es contemplarà que aquesta persona disposi d'un horari lectiu de             

més temps amb el seu grup. 

Funcions: coordinar-se amb tots els professionals que intervenen en el procés           

educatiu dels alumnes. 

Donar informació als pares del procés de formació dels alumnes. 

Analitzar l'evolució del nen confrontant impressions sobre la seva actitud a           

l'escola i a l'ambient familiar. 

Informar del nivell assolit als diferents aprenentatges en relació amb els           

objectius proposats. 

Proposar sortides constructives davant de les dificultats. 

Vehicular a la resta de professionals la informació rebuda dels pares tot            

copsant la visió que la família té del seu fill en aquest moment i les               

preocupacions dels pares de cara al futur del nen mitjançant entrevistes,           

informes, reunions, etcètera. 

Vetllar perquè el grup-classe tingui un bon procés de socialització i el procés             

maduratiu del nen. 

Organitzar el calendari de reunions de coordinació d'avaluació, quedarà         

concretat en el pla anual. La relació amb els pares es concretarà amb les              

següents reunions: general d'escola al començament del curs per tal de           

presentar el nou curs escolar, de classe al llarg del curs, i entrevistes             

individuals, dues o tres al llarg del curs segons l'edat. 
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