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mesura de cada infant 
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18 de gener de 2020 

TROBADA 
ICE-UAB 

SERC 
 

Escola el 
Bosc 

ZER El Francolí 

L’ENFOCAMENT DE L’ESCOLA ÉS A TRAVÉS D’UNA EDUCACIÓ ACTIVA I VIVA ORGANITZADA 
AMB MICROESPAIS 

ASSITÈNCIA 

 

 
 

 
El grup de treball de l’ICE-UAB i el 
Secretariat d’Escola Rural de 
Catalunya (SERC) ha estrenat l’any 
visitant aquest dissabte 18 de gener 
l’escola el Bosc, a Mont-ral (Alt 
Camp).   
Arribar a Mont-ral no és fàcil, però 
un cop hi ets hi ha diverses 
recompenses: el paisatge no es pot 
pagar. Les vistes que hi ha des de 
dalt de la muntanya és immillorable 
amb l’horitzó de la costa. L’aire és 
fresc i net. Just al costat de la plaça 
hi trobem un petit edifici encarat 
cap al mar, l’escola el Bosc. La seva 
comunitat educativa gaudeix d’una 
panoràmica espectacular cada dia.  
Quan entres a l’escola s’hi respira 
pau, un ambient casolà amb una 
música tranquil·la i una olor que et 
transporta cap a Orient. És un lloc 
confortable on cada racó està molt 
ben aprofitat.   
La directora de l’escola, l’Eva 
Gilabert ens va explicar el projecte  

 
 
que va engegar ara fa quatre 
juntament amb la seva companya, 
la Judit Giró. Aquest curs a l’escola 
hi ha 16 infants. L’escola est{ 
organitzada en tres comunitats: 
petits (p3 a P5), mitjans (1r a 3r) i 
grans (4t a 6è).  
La línia d’escola que segueixen és 
d’educació viva i activa 
organitzada amb diferents espais 
que a l’hora es transformen en 
microespais. L’Eva Gilabert 
explicava que “aquests espais es 
van movent durant el curs”. A 
més el motor de treball és el Pla 
de treball on es combina amb les 
caixes d’aprenentatge-
microprojectes i les col·leccions. A 
més cada dimarts fan una sortida 
al bosc on s’aprèn del què els hi 
ofereix la natura. En aquest espai 
és on també aprofiten per fer 
psicomotricitat o relaxació, ja que 
“hem de canviar conceptes i 
adaptar-nos al que tenim”. 

 
● Carme Oriol 
● Raul Sánchez 

● Xavi Geis 

● Montse Eek 

● Assumpta Duran 

● Jesús Moliner 
● Eva M. Barba 

● Meritxell Pujol 
● Anna Capdevila 

● Montse Vilella 

● Núria Giné 

● Maria Bellmunt 
● Miquel Payaró 

● Toni Comajoan 

● Marta Guzman 

● Núria Santesmases 

● Eliene Novaes 

● Carles Prat 
● Gerard Roig 

● Sílvia Ragasol 
● Judit Giró 

● Eva Gilabert 
● Sara Carbón 

● Cristina Calero 
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El Pla de treball de cada infant és la 
proposa de l’Eva i la Judit a cada 
alumne. El PT de Primària té una 
durada aproximada de 3 setmanes i 
el PT d’infantil dura tot el trimestre.  

Després d’anys de reflexió  les 
educadores expliquen que “hem 
creat aquest projecte amb 
ambients i mircroespais a través 
del Pla de treball i seguint el 
currículum  que marca el 
Departament”.  

D’aquesta manera els infants 
busquen la informació mitjançant 
diversos mètodes i les educadores 
les acompanyen en tot moment. 
L’Eva Gilabert explicava que “costa 
trobar la tecla ideal de 
funcionament”. Ella afegia que 
“l’error no està en els infants sinó 
en els adults”.  

Totes les alumnes de l’escola 
circulen lliurement entre els tres 
espais de l’edifici per anar 
completant el seu PT. Un cop 
acabat tenen altres propostes com 
poden ser fer un àlbum amb 
col·leccions (animals, banderes) o 
treballar una caixa d’aprenentatge. 

       

     ELS 16 MICROESPAIS 

 Teatre-titelles 

 Art i creació 

 Joc simbòlic 

 Lingüístic 

 Digital 

 Matemàtic 

 Descoberta i experimentació 

 Creació culinària 

 Música 

 Costura 

 Fusteria 

 Geografia i història 

 Ciències 

 Llum 

 Exterior 

 Àgora-de reflexió i el cor de 
l’escola 

 

ZER EL FRANCOLÍ 

Els espais de l’escola 

 
L’Eva i la Judit van 
compartir amb les 
altres educadores 
l’experiència dels 
microespais 

El full informatiu que les 
educadores entreguen als visitants 
de l’escola informa que l’escola el 
Bosc és una petita escola rural, 
inclusiva, d’educació viva i activa i 
pública, amb un sol grup multigrau i 
internivell. 
L’horari de l’escola és de 8,45 a 13h 
i de 15 a 17h. Es fan les entrades i 
sortides relaxades per facilitar la 
relació infant, família i escola. 
Tenen 3 franges amb horaris 
amplis: matí, migdia i tarda. 
L’escola est{ organitzada en 
comissions on també hi participen 
les famílies: pedagògica i disseny 
interior, infraestructura i disseny 
exterior-escola verda, tecnològica i 
econòmica i tallers i sortides. 

L’escola forma part de la ZER El 
Francolí. Aquesta ZER a més de 
l’escola el Bosc la formen l’escola 
de La Masó, La Riba i Picamoixons. 
L’experiència de conviure a la ZER 
és molt positiva per les educadores 
i comparteixen festes, sortides 
conjuntes... 
Les quatre escoles respecten les 
línies pedagògiques i la realitat de 
cadascuna d’elles. 



ICE-UAB/SECRETARIAT ESCOLA RURAL DE CATALUNYA   
 
 
 

1 -  

 

DEBAT SOBRE CURRÍCULUM, 
ORGANITZACIÓ I AVALUACIÓ 

 

 

Debat del Congrés 
d’Educació Pública 
de Catalunya 
La coordinadora del SERC, la 
Montse Eek va presentar el debat 
sobre currículum, organització i 
avaluació. Ens va proposar xerrar 
sobre aquests temes formant petits 
grups i fent servir la tècnica de les 
caniques. 

Els diferents grups van reflexionar 
sobre el tema i es van arribar a les 
següents conclusions: 

AVALUACIÓ: 

 Ha de ser el motor de canvi de les 
pedagogies que es porten a l’escola. 

 Participació de l’infant i reflexió de les 
famílies. 

 Paper més regulador i observador 
que qualificador(l’alumne ha de tenir 
clar l’objectiu final). 

       CURRÍCULUM: 
 Treball globalitzat. Reunions de 

seguiment de les educadores. 

 Avaluació constant de l’equip 
d’educadores. 

 
 
 
 

 
 

 Falsa dicotomia dels continguts i 
competències. Necessitat de 
conèixer el currículum de primera 
mà. 

 Mirada crítica del currículum. Som les 
educadores que el limitem.   
 

       EL ROL DOCENT: 

 Ser guia i donar eines. Són els infants 
que escullen el procés. Posar límits. 

 Aula de codocència a tots els nivells 

fins a la universitat. 

 Més formació en codocència.  

 Fer un bon acompanyament a 

educadores de l’escola (parella 

educativa).

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Després de reunir-se en 
petits grups es van posar 
els temes en comú. 

 
 

 
 

Àlbum de fotos  
(cliqueu AQUÍ per veure 

l’{lbum)

ALTRES DEBATS 

29 de febrer de 2020 Escola el Frigolet (Porqueres) 

Formació inicial i permanent, inclusió i equitat. 

AUTONOMIA DE CENTRE: 
 Cada ZER té el seu grau 

d’autonomia i s’ha de reforçar. 

 Visitar altres escoles. 

 Dins l’equip directiu de ZER hi ha 
d’haver una mestra itinerant. 

TRANSVERSALITAT: 

 Treball per cicles i no per 
departaments. 

 Potenciar instituts-escola. 

 Promoure visites de professores de 
secundària a escoles de primària. 

 

https://photos.google.com/share/AF1QipOSdj61s8N8pBJjWgLingd2VSWbgIzRGsLsHz83aNEAQu74jrdPNplK-EK4a4078A?key=Ti1TcnM4c3FDZm9yOFowMGdXQU41YWptUmJrMTl3
https://photos.google.com/share/AF1QipOSdj61s8N8pBJjWgLingd2VSWbgIzRGsLsHz83aNEAQu74jrdPNplK-EK4a4078A?key=Ti1TcnM4c3FDZm9yOFowMGdXQU41YWptUmJrMTl3
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Montse Eek, coordinadora del 
SERC, va fer diversos 
recordatoris: 

 

 Informa dels debats del 
Congrés a les comarques 
de Tarragona que 
comencen el 21 de gener a 
Valls, el 29 de gener a 
L’Espluga de Francolí, el 13 
de febrer a Reus i el 21 de 
març a Santa Coloma de 
Queralt. 

 

Calendari de 
les properes 
trobades 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Gerard Roig serà el 

representant de 
Tarragona a la Taula de 
Rurals del Departament 
d’Educació. 

 A la trobada del 29 de 
febrer de 2020 a l’escola el 
Frigolet, de Porqueres 
s’aprofitar{ per celebrar 
els 30 anys de les primeres 
ZERs de Catalunya. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Es va animar a la gent present 
a venir a les següents 
trobades de l’ICE-UAB i del 
SERC. 

Altres informacions del 

Secretariat 

BAFARADES 
 

El 80% de 
responsabilitat del 

canvi recau a 
l’escola. No ho fa 

l’administració 

S’ha tornat a crear el 
Seminari d’Escoles Rurals 
del Camp de Tarragona i 
s’han creat dos MRP que 

estan impulsant els debats 
del Congrés d’Educació 

Pública 

Per arribar on som 
ara hem hagut de 
parlar molt, visitar 

escoles... 

Xavi Geis 
 

Montse Eek 
 

Eva Gilabert 
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        PERSONATGES 
Jean Marc Segarra 

 
 
 
 

A primera hora del matí va visitar-nos  Jean-
Marc Segarra, director del Servei Territorial 
de Tarragona del Departament d’Educació. 
Segarra va voler saludar a tots els assistents 
a i es va congratular de la trobada a Mont-
ral. 
Ell va informar les ganes que hi  ha des del 
Departament de potenciar l’escola rural i va 
exposar l’estat actual de l’Institut-escola de 
Cornudella de Montsant. 
Segarra va agrair que hi hagués educadors 
d’arreu del país i va constatar la bona salut 
d’aquestes trobades. 

Xavi Pagès és l’alcalde de Mont-ral. Per 
molts de nosaltres va ser la primera i última 
persona que vam veure a la nostra visita. Ell 
es va encarregar de donar-nos la benvinguda 
i després ens va rebre al seu restaurant de 
Farena, el Brugent.  
Pagès va explicar que el municipi té uns 
paratges i vistes privilegiades i va convidar a 
tothom a venir més sovint a Mont-ral.  Ell 
mateix va dir que “hi ha moltes possibilitats 
de fer excursions i gaudir de la natura”. 
Acabada la trobada qui va voler vam anar a 
dinar a Farena. 

Ens havien avisat. Mont-ral és famós per la 
seva escola i la seva filosofia, però també hi 
ha molta gent que coneix el poble per les 
seves magdalenes. 
Doncs sí, tothom que va venir a la trobada de 
dissabte va poder degustar les seves 
famoses magdalenes. Una excusa per 
tornar-hi i saludar de nou a l’Eva i la Judit. 
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