LES ESCOLES DE LA ZER
COMPARTIM
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

ZER EL
LLIERCA

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

ZONA ESCOLAR RURAL

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.

CONTACTE
b7007452@xtec.cat
www.zerllierca.cat

ESCOLA MONT CÓS
Montagut i Oix
ESCOLA JOAN ROURA I PARELLA
Tortellà i Sales de Llierca
ESCOLA MONTPALAU
Argelaguer

ESCOLA
MONTPALAU
Escola rural cíclica ubicada a
Argelaguer, un poble en un entorn

SERVEIS

COM
TREBALLEM

natural, tranquil, entre el riu Fluvià i el

Servei de menjador (Consell

Treballem les 3 R

Torrent del Vinyot.

Comarcal)

Racons de treball

Lloc ben comunicat, enriquidor i
motivador.

Socialització de llibres

Forma part de la comarca de la
Garrotxa, província de Girona.

INSTAL·LACIONS
1 Aula d'educació infantil
3 Aules d'educació primària

AMPA:
Acollida matí i tarda

Treballem projectes.
Recursos lúdics i manipulatius
Projectes i tallers intercicles

Activitats extraescolars

Apadrinament lector

Fons de llibres

Treball competencial

1 Aula d'informàtica/biblioteca

VALORS

Accés a Internet a totes les aules

Treballem els quatre pilars bàsics de

1 Menjador escolar

l'educació: aprendre a ser, a fer, a

Diferents espais de joc

conèixer i a conviure.

Agrupaments flexibles

Hort escolar

Desenvolupem la curiositat, la

Tallers i sortides mediambientals

Sense barreres arquitectòniques

imaginació, la creativitat, el

Accés al pavelló municipal

descobriment i l'aprenentatge

Accés a la sala de lectura

significatiu.

municipal

Fomentem la cultura de l'esforç i el treball

Diferents aules multiús

Mètode científic com a base de
descobriment
Plàstica en anglès a CM i CS

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.
Apostem per una escola inclusiva.

ESCOLA MONTPALAU

Carrer Major, 104
17853 Argelaguer
972 28 70 59
b7005261@xtec.cat

