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L E S  E S C O L E S  D E  L A  Z E R
C O M P A R T I M

Projecte educatiu de ZER.
Òrgans organitzatius comuns: Equip
directiu de ZER, Consell de direcció,
Consell escolar de ZER, equips docents i
comissions.
Especialistes: llengua anglesa, educació
musical, educació especial i educació
física.
Projectes d'innovació: Impuls de la lectura,
Tecnologia digital (programació, robòtica,
i G Suite).
Aprenentatge d'altres àrees en llengua
anglesa.
Jornades culturals.
Sortides i tallers.
Participació en activitats comarcals.
(Cantània, Fira de les matemàtiques,
Rodajoc, Teatre en anglès...).
Colònies a Cicle Superior.
Festa de la ZER.
Xerrades pedagògiques organitzades per
les AMPES.

ZONA ESCOLAR RURAL



Treball per racons

Treball manipulatiu i

d’expermientació

Tallers intercicles

Apadrinament  lector

Noves tecnologies (G-SUITE, 

Robòtica

Matemàtiques en anglès a CM i CS

Treball per projectes

Projectes ambientals

Treball cooperatiu

Sortides a l’entorn proper

COM
TREBALLEM

SERVEIS
Transport escolar (Consell

Comarcal)

Servei de menjador amb cuina

pròpia (Consell Comarcal)

Activitats interlectives (AMPA)

Activitats extraescolars (AMPA)
INSTAL·LACIONS

2 aules d’educació infantil
3 aules d’educació primària
1 aula de desdoblament
1 aula d’informàtica
Accés a internet a totes les aules
Pissarres digitals i projectors
Monitor tàctil (Clevertouch),
tauletes.
Espai de joc: sorrera, caseta,
camp de futbol, cistelles de
bàsquet...

ESCOLA 
MONT CÓS
Escola rural ubicada al municipi de

Montagut i Oix d’uns 900 habitants que

forma part de la comarca de la Garrotxa,

província de Girona.

El terme municipal té una extensió de

93,7 km2 i està a 276 m. d’altitud.

VALORS
Treballem els quatre pilars bàsics de
l'educació: aprendre a ser, a fer, a
conèixer i a conviure.
Desenvolupem la curiositat, la
imaginació, la creativitat, el
descobriment i l'aprenentatge
significatiu.
Fomentem la cultura de l'esforç i el
treball ben fet.
Potenciem el paper actiu de l'alumnat
en els aprenentatges, el raonament i
l'esperit crític.
Treballem l'educació emocional, el
diàleg, la cohesió de grup, el respecte,
la responsabilitat i la tolerància.

E S C O L A  
M O N T  C Ó S

Avinguda de les Escoles,2

17855  Montagut i Oix

b7002247@xtec.cat


