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1. INTRODUCCIÓ I MOTIVACIÓ 

  

La ZER l’Eral és una ZER amb una llarga trajectòria de funcionament i ha demostrat ser una ZER 

dinàmica, innovadora i inquieta per estar al dia sense perdre mai de vista que el més important 

de la nostra tasca és l’atenció i desenvolupament integral del nostre alumnat. 

El disseny i elaboració d’aquest projecte neix per donar resposta al moment que viu aquesta ZER. 

Una ZER que després de 20 anys amb una mateixa direcció, dóna pas a una nova etapa que cal 

començar amb il·lusió i entusiasme. Fa dos anys vaig arribar a l’escola de Torrebesses i vaig fer 

un primer tast del que es coïa per aquests poblets i ara, dos cursos més tard, es resol en el 

concurs de trasllats, que la meva nova plaça definitiva és a l’escola La Dula d’Alcanó. L’oportunitat 

que se’m brinda des de la ZER de poder presentar un nou Projecte de Direcció per aquests 

propers anys, m’engresca i m’anima a escriure unes ratlles més de la història d’aquesta ZER. La 

meva experiència docent ha estat diversa en diferents tipologies d’escoles i en diferents 

contextos. Aquesta mirada ampla que he anat adquirint al llarg de la meva trajectòria professional, 

crec que em dóna fermesa a l’hora de creure que és un bon moment per assumir aquest repte de 

lideratge compartit i participatiu amb un equip rigorós i treballador, en que la seva màxima, sigui 

vetllar pel bon funcionament de totes les escoles de la ZER, cuidant, acollint, acompanyant, 

gestionant,  organitzant i planificant aquells petits detalls, que donen un color especial a la nostra 

tasca educativa del dia a dia.  

Per tirar endavant aquest projecte és imprescindible el suport i implicació de tota la comunitat 

educativa, on l’equip directiu n’esdevé el dinamitzador principal. L’equip serà constituït un cop 

s’hagi resolt la selecció de director/a de la ZER per tal de no interferir en la constitució dels altres 

equips de direcció possibles dins la mateixa ZER. 

Per a la redacció del projecte que presento, he tingut en compte la normativa vigent, les 

orientacions del Departament d’Ensenyament, el context dels diferents municipis i escoles, i les 

dades actuals de ZER (curs 2019-20). 

La meva proposta s’estructura en: 

- Objectius (què volem aconseguir?) 

- Estratègies (com ho volem aconseguir?) 

- Actuacions (què farem per aconseguir-ho?) 

- Indicadors d’avaluació (com valorem el que hem fet i on hem arribat?)  

L’assignació de responsables i la temporització de cadascuna de les actuacions fa que quedi molt 

explicitat on volem arribar. Posaré tot el que estigui al meu abast i de l’equip que constituirem, 

per aconseguir-ho. 
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2. DIAGNOSI ACTUALITZADA DE LA ZER       

2.1. Contextualització ZER 

L’origen del nom de la ZER l’Eral, etimològicament parlant, prové de les anomenades Eres on es 

batia l’ordi i el blat. Totes les famílies tenien una Era. Ara ja han anat desapareixent, però el nom 

de la ZER l’Eral en guarda un record d’un passat i d’una realitat rural d’aquesta terra del sud del 

Segrià.   

La ZER l’Eral es troba situada al sud-est de la comarca del Segrià. Està formada per cinc escoles 

rurals: l’escola “La Dula” d’Alcanó, l’escola d’Alfés, l’escola “la Roca” de Sarroca de Lleida (que 

n’és la seu), l’escola de Sunyer i l’escola de Torrebesses. Aquesta unió d’escoles fou creada el 

curs 1997-1998.  

Tots aquests pobles estan situats sobre la plataforma garriguenca de la comarca del Segrià. En 

conjunt, mirant les característiques dels seus conreus, tenen moltes semblances als pobles 

garriguencs. La proximitat de la capital de la comarca, Lleida, així com la facilitat de 

comunicacions, ha fet que tradicionalment aquests pobles siguin del Segrià.  

Els municipis pertanyents a cada escola tenen una mitjana de 300 habitants i la seva economia 

s’ha basat tradicionalment en el conreu de secà, la indústria agrícola, ramadera i en la indústria 

agroalimentària. 

En aquest context, l’establiment de la ZER recull l’esperit i les necessitats de cinc escoles i cinc 

pobles molt semblants, equidistants uns 10km de mitjana. La tipologia de les escoles d’aquests 

pobles és també molt similar: escoles amb dues mestres de plantilla. 

Segons les dades extretes dels indicadors anuals d’inspecció del curs 2018-2019 podem observar 

els següents indicadors de context: 

Centre Indicadors % 

Participació famílies Índex de famílies associades a l’AFA 90.5% 

Índex de famílies que fan aportacions econòmiques per 
activitats extraescolars 

44% 

Diversitat significativa Índex d’alumnat amb necessitats educatives especials 1.25% 
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Índex d’alumnat amb necessitats educatives específiques 
(socioeconòmica desafavorida) 

0% 

Índex d’alumnat de nova incorporació al sistema educatiu 0% 

Índex de PI a primària 5.5% 

Nacionalitat de l’alumnat Índex d’alumnat de nacionalitat estrangera 12.66% 

Ajuts Índex d’alumnat que gaudeixen d’ajuts de menjador 9.4% 

Mobilitat  Índex de mobilitat de l’alumnat 2.5% 

 

D’aquests indicadors i altres elements de l’entorn podem deduir que el nivell socioeconòmic de 

les famílies és mitjà o mitjà alt. També observem una gran implicació de les famílies. Aquestes 

estan organitzades a través de l’AFA (Associació de Famílies d’Alumnes), que col·labora amb les 

escoles en molts aspectes. L´índex de famílies associades a les AFA són gairebé la seva totalitat. 

La petita dimensió dels pobles que constitueixen la ZER no s’ha vist modificada, tot i l’augment 

de la immigració en alguns d’ells. En aquests moments l’alumnat immigrant representa només un 

15%. El procés d’immersió fa que els nens i nenes de seguida adquireixin la llengua i costums. 

L’escola es manté com el referent cultural i un element vital per aquests pobles petits i envellits. 

 

2.2. Estructura organitzativa i gestió  

Les cinc escoles tenen direcció, consell escolar i dotació econòmica. Tenen entitat jurídica pròpia 

i poden prendre decisions pròpies. La ZER aplega les cinc escoles en un Projecte Comú, 

compartint quatre mestres especialistes, una direcció de ZER, un claustre i un consell escolar. 

Tots els projectes pedagògics, documents de ZER, directrius i estructures horàries són de la ZER, 

i per tant són compartides per les cinc escoles. 

El Consell Escolar de ZER és l’òrgan principal de referència i decisió. El Consell de Direcció és 

el segon òrgan consultiu i decisiu de les cinc escoles. 

L’Equip Directiu, format pel Director/a, Cap d’Estudis i secretari/a, és el principal òrgan executiu i 

de gestió de la ZER. 
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ZER L’ERAL 

Escola d’ALFÉS Escola LA DULA 
d’Alcanó 

Escola LA ROCA de 
Sarroca de Lleida 

Escola de 
SUNYER 

Escola de 
TORREBESSES 

CONSELL DIRECTIU: 5 DIRECTORES + EQUIP DIRECTIU DE ZER 

CONSELL ESCOLAR DE ZER (mestres, directores, AFA, ajuntaments, PAS) 

AFA’s 

COORDINACIONS EI i CI CM i CS LIC TAC 

RISCOS LABORALS    

COMISSIONS FESTES CAD/CONVIVÈNCIA LIC TAC 

 

2.2.1. Alumnat 

En aquesta gràfica queda palesa l’evolució de la matrícula aquests últims anys: 

 

Gràfica extreta de l’arxiu digital de la ZER 

Observem que la matrícula al llarg dels anys va oscil·lant entre els 70 i els 90 alumnes. I de cara 

al curs 2020-21 es preveu una matrícula de 79 alumnes. 

 

Aquest curs 2019-2020 la matrícula distribuïda pels diferents pobles de la ZER ha estat: 

Graella extreta de la PGA del curs 2019-20 
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  ALCANÓ ALFÉS SARROCA SUNYER TORREBESSES ZER 

P3 1 2 1 5 1 10 

P4 1 1 2 2 1 7 

P5 1 4 0 2 2 9 

INFANTIL 3 7 3 9 4 26 

Primer 1 2 0 0 1 4 

Segon 1 1 0 4 1 7 

C. INICIAL 2 3 0 4 2 11 

Tercer 2 3 1 3 2 11 

Quart 3 0 3 1 1 8 

C. MITJÀ 5 3 4 4 3 19 

Cinquè 1 1 4 4 1 11 

Sisè 1 1 2 3 2 9 

C. SUPERIOR 2 2 6 7 3 20 

TOTAL 12 15 13 24 12 76 
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2.2.2. Plantilla i persones que treballen a la ZER 

Personal docent Nombre (Jornades) 

Mestres d’Educació Primària 5 (places definitives) 

Mestres d’Educació Física 1 (comissió de Serveis) 

Mestres d’Anglès 1 (plaça definitiva) 

Mestres de Música 1 (comissió de Serveis) 

Mestres d’Educació Especial 1(plaça definitiva) 

Mestres d’Educació Infantil 5 (3 definitives + 2 comissions de serveis) 

Mestres de Religió 1(3 persones) 

Total: 15 

 

2.2.3. Altres serveis 

 Serveis de suport extern: 

Servei Periodicitat 

PAS (Administrativa) Mitja jornada. 

EAP (psicopedagoga) 5 h mensuals d’atenció a les escoles segons 

assumptes i seguiments a fer. 

Una reunió trimestral de seguiment i valoració. 

Vetlladora 12h setmanals per l’escola d’Alfés 

Consell Comarcal del Segrià 

(assistentes/educadores socials) 

Reunions puntuals de seguiment i valoració. 

Si s’escau. 

Tècnic informàtic Un cop al mes 

 

 El servei de menjador compta amb una monitora per cada escola de les que 

ofereixen aquest servei (escola de Torrebesses, La Dula, La Roca i escola d’Alfés). 

L’empresa que ho gestiona és ALESSA amb un servei de línia freda. L’horari és de 13h 

a 15h. 

 Servei de transport: 

Cada dilluns l’alumnat de Cicle Mitjà i Cicle Superior de la ZER es troben a l’escola de 

Sarroca per fer la Trobada setmanal Interdisciplinària (Ed. Física, Música i Anglès). 

L’empresa encarregada de fer aquest servei són els autocars PONS.  

 Ajuntaments: 

Cada escola té una persona contractada per l’Ajuntament que fa les tasques de 

manteniment de les escoles. 

2.2.4. Horari de la ZER  

L’horari és de 9h a 13h i de 15h a 17h per tot l’alumnat de la ZER. 
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2.3. Anàlisi dels resultats acadèmics interns i externs 

 Els resultats d’aprenentatge són els que consten en el document d’indicadors anuals del 

20 de novembre de 2018. Índex d’alumnat que superen les àrees en acabar cada cicle: 

CICLE 
INICIAL 

LLENGUA 
CATALANA 

LLENGUA 
CASTELLANA 

LLENGUA 
ANGLESA 

MATEMÀTIQUES 
C. DEL MEDI 

NATURAL 

C. DEL MEDI 
SOCIAL I 

CULTURAL 

Curs 
15-16 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Curs 
16-17 

90,91% 90,91% 100% 90,91% 90,91% 90,91% 

Curs 
17-18 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Curs 
18-19 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

CICLE 
MITJÀ 

LLENGUA 
CATALANA 

LLENGUA 
CASTELLANA 

LLENGUA 
ANGLESA 

MATEMÀTIQUES 
C. DEL MEDI 

NATURAL 

C. DEL MEDI 
SOCIAL I 

CULTURAL 

Curs 
15-16 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Curs 
16-17 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Curs 
17-18 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Curs 
18-19 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

CICLE 

SUPERIOR 

LLENGUA 
CATALANA 

LLENGUA 
CASTELLANA 

LLENGUA 
ANGLESA 

MATEMÀTIQUES 
C. DEL MEDI 

NATURAL 

C. DEL MEDI 
SOCIAL I 

CULTURAL 

Curs 
15-16 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Curs 
16-17 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Curs 
17-18 

100% 92.31% 92.31% 92.31% 92.31% 92.31% 

Curs 
18-19 

92.31% 92.31% 92.31% 92.31% 92.31% 92.31% 

Podem observar una valoració molt positiva en els resultats globals de totes les àrees. 

 Seguidament, es mostren els resultats obtinguts a les proves de competències bàsiques 

de 6è de la ZER durant el dos últims cursos (2017-18 i 2018-19) 

CB 
6è 

LLENGUA CATALANA LLENGUA CASTELLANA LLENGUA ANGLESA 

Baix 
Mitjà 
Baix 

Mitjà 
Alt 

Alt Baix 
Mitjà 
Baix 

Mitjà 
Alt 

Alt Baix 
Mitjà 
Baix 

Mitjà 
Alt 

Alt 

Curs 
17-18 

---- 20% 30% 50% ---- 20% 70% 10% ---- 10% 40% 50% 

Curs 
18-19 

---- 30% 50% 20% 10% 20% 70% ---- 10% 10% 60% 20% 

CB 
6è 

MATEMÀTIQUES C. DEL MEDI NATURAL  

Baix 
Mitjà 
Baix 

Mitjà 
Alt 

Alt Baix 
Mitjà 
Baix 

Mitjà 
Alt 

Alt     

Curs 
17-18 

---- ---- 40% 60% ---- 40% 40% 20%     

Curs 
18-19 

20% 20% 40% 20% 10% 60% 10% 20% 
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Observem que en gairebé tots els àmbits els resultats del curs 2018-19 són inferiors als del curs 

2017-18. Aquestes dades, al tractar-se d’una ZER són molt variables cada curs ja que de vegades 

només hi ha un alumne de 6è o el grupet d’alumnes té unes característiques i necessitats 

diferents. I estadísticament sempre partim de mostres molt petites que fan que els resultats siguin, 

freqüentment molt esbiaixats. 

 2.4. Projecte educatiu, plans i projectes d’innovació pedagògica 

 2.4.1. Projecte Educatiu de la ZER  

El Projecte Educatiu de ZER va ser redactat per primer cop el 1998 i s’ha anat actualitzant una 

última revisió el 2014. Pel proper curs serà necessària una actualització per tal d’alinear-lo amb 

el PdD. Actualment, s’estructura en dos grans capítols: QUALITAT i COHESIÓ. 

Els objectius que marquen els trets d’identitat de la ZER són: 

- Propiciar el diàleg i el consens. 

- Considerar l’aprenentatge com un procés d’interacció amb el medi, i partint dels coneixements 

previs. 

- Potenciar la participació de l’alumnat en el propi procés d’aprenentatge. 

- Crear un clima de respecte, confiança, espontaneïtat i responsabilitat. 

- Estimular el treball en equip a tots els nivells. 

- Atendre la diversitat de l’alumnat. 

- Fomentar la integració social de l’alumnat amb discapacitats físiques i/o psíquiques. 

- Potenciar la realització d’activitats globals a tota la ZER. 

- Oferir pautes metodològiques als nens/es per tal de rendibilitzar el temps d’estudi. 

- Potenciar l’ús de les noves tecnologies a l’aula. 

- Proporcionar una orientació tutorial a l’alumnat i a les famílies. 

- Avaluar tot el procés d’ensenyament-aprenentatge tenint en compte les característiques de 

cada nen/a. 

 

2.4.2. Plans i projectes específics de la ZER  

 Pla català d’Esports a l’Escola des de l’1 d’octubre de 2009. Associació Esportiva. 

 Projecte d’Innovació: Trobada Setmanal de ZER a Sarroca des del curs 2009-10: Des 

de les àrees de Música, Ed. Física i anglès s’ofereix un ampli ventall de continguts, 

dinàmiques i estratègies de treball molt variades.  

 Pràctiques de grau d’educació primària en alternança de la UdL, des del curs 2013-14. 
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 Col·laboració amb alumnat de Dual de la UAB. Alumnat interessat en conèixer les 

ZER’s per fer els seus Treballs de Fi de Grau. 

 Recursos digitals per ensenyar, aprendre i treballar: 

https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/ 

 Programa de Suport Vital Bàsic a les escoles des del curs 2018-19: Programa del 

Consell Català de Ressuscitació i Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya. 

 Projecte interdisciplinari: Cada any la ZER escull una temàtica comuna a totes les 

escoles per tal de que es dugui a la pràctica segons les necessitats, recursos, iniciatives, 

...de cada escola. Aquest curs es treballa el Projecte de “L’Espai”. 

 Participar en la publicació SOM CANALLA. Pendent. 

 

2.5. Anàlisi DAFO  

Per fer una diagnosi més exhaustiva de la realitat de la ZER hem realitzat una anàlisi DAFO. 

D’aquesta manera ens permet veure quins punts forts tenim però alhora quines debilitats poden 

afectar en major o menor grau al projecte. Per altra banda, també el moment present té unes 

oportunitats que poden contrarestar les amenaces. 

Factors Interns Factors Externs 

DEBILITATS AMENACES 
D.1. Canvi de Direcció de la ZER després de 20 anys.  A.1. Algunes famílies no porten els seus fills/es a l’escola 

del poble degut a la proximitat de la capital de comarca on 
algunes d’elles hi treballen. 

D.2. Algunes sortides poden semblar repetitives en el 
seu format. 

A.2. El cost de les sortides quan es vol agafar un transport. 

D.3. El temps de trobada i debat pedagògic és limitat. 
A.3. Baix índex de natalitat als municipis que formen part de 
la ZER. Tendència al despoblament de la zona. 

D.4. La distància física entre les escoles a cops 
dificulta una millor coordinació. 

A.4. Dotacions econòmiques i de recursos escassos per 
atendre les necessitats dels centres i adequar les 
infraestructures d’escoles antigues. 

D.5. El cost de la Trobada és alt i no és fàcil mantenir 
les subvencions per dur-la a terme.   

A.5. No hi ha suficients estudiants, d’Alternança de la UdL, 
per poder cobrir totes les escoles de la ZER. 

D.6. Mobilitat dels mestres un 25% cada curs. Això 
dificulta una continuïtat en una metodologia concreta. 

 

D7. Algunes activitats no es poden dur a terme degut 
a la baixa ràtio. 

 

FORTALESES OPORTUNITATS 

F.1. L’estructura organitzativa de la ZER és 

sòlida gràcies a la feina ben feta fins al moment. 

O.1. Mestres amb ganes i il·lusió de donar resposta a 

les necessitats de l’alumnat.  

F.2. Sortides i projectes comuns de ZER: 
trobades de ZER, sortides per cicles... 

O.2. Diàleg amb les AFA’s de totes les escoles.  

F.3. El bon clima de treball entre les escoles de 
la ZER i el claustre. 

O.3. La gran riquesa de l’entorn on es troben aquests 

pobles (cultius de secà i regadiu, cooperatives, molins 
d’oli, cabanes pedra seca...) 

https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/
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F.4. Les bones relacions entre les diferents 
escoles, IES i llar d’infants de la zona. 

O.4. Possibilitat d’interacció amb l’entorn proper als 
centres i de realitzar activitats d’aprenentatge 
significatives. 

F.5.Trobada setmanal de Sarroca facilita els 

vincles entre alumnat de tota la ZER. 

O.5. Famílies col·laboradores amb l’escola i 

participatives en les activitats i festes de la ZER. 

F.6. Els bons resultats acadèmics. 
O.6. Ajuntaments atents a les necessitats de l’escola i 
els seus habitants més joves. 

F.7 Baixa ràtio d’alumnat per aula/mestra. Es pot 
donar una atenció molt més acurada a les 
necessitats de l’alumnat.  

O7. Practicants de grau d’educació primària en 

alternança. Suposen un enriquiment tant pels 
estudiants com pels mestres, així com a la ZER per 
poder participar en aquest pla de la UdL. 

 

3. OBJECTIUS, ESTRATÈGIES, ACTUACIONS I INDICADORS D’AVALUACIÓ 

 

3.1. Àmbit pedagògic: 

1- Aconseguir uns bons resultats educatius. 

2- Millorar la pràctica docent. 

3- Impulsar i continuar amb l’ús de les TAC, com a eina bàsica de funcionament a l’aula.  

 

3.2. Àmbit organitzatiu i de gestió:  

1- Actualitzar i completar la documentació de la ZER. 

2- Planificar i organitzar els recursos de la ZER. 

 

3.3. Àmbit de relació amb l’entorn i cohesió de la comunitat educativa: 

1- Millorar la convivència entre les escoles de la ZER. 

2- Afavorir les relacions i la col·laboració de les diferents comunitats educatives. 
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ÀMBIT PEDAGÒGIC 

Objectiu 1: Aconseguir uns bons resultats educatius 

Estratègia 1: Millora dels resultats en competències bàsiques en l’àmbit lingüístic: llengua catalana, castellana i anglesa 

Actuacions Responsables 
Temporització 

1 2 3 4 

1.1 Priorització del treball de la lectura i l’escriptura a l’etapa d’educació infantil i cicle 

inicial de primària 

Equip directiu 

Coordinadores d’etapa 

    

1.2 Revisió, per cicles, dels continguts, metodologia i recursos utilitzats a fi d’adequar-los 
al que assenyala el currículum i establir uns acords de ZER 

Equip directiu 
Coordinadores d’etapa 

    

1.3 Aplicació a inici i final de curs de les proves ACL a tota la primària per veure el grau 
d’assoliment de la comprensió lectora 

Tutors/es primària 
Cap d’Estudis 

    

1.4 Impuls del Pla Lector amb activitats de foment de la lectura en totes 3 llengües (30’ 

de lectura diària, apadrinament lector, jornada d’animació a la lectura, bibliobús,...) 

Claustre de ZER     

1.5 Lectura de 3 llibres en les 3 llengües. Un cada trimestre. Presentar el resum d’un 
d’ells de forma oral tot enregistrant-lo i penjant-lo al Nodes de l’escola corresponent 

Claustre de ZER     

Indicadors de procés 

Grau d’aplicació Grau d’execució Grau d’impacte Instruments 

1.1 
Nombre de tasques setmanals que es 
duen a terme en diferents sessions 

El 90% d’alumnat progressa en la 
seva lectura i escriptura 

El 90% d’alumnat llegeix i 
escriu de manera satisfactòria 

Programació 
d’aquestes sessions 

1.2 
Nombre de reunions destinades a 
aquesta revisió 

Recull de les prioritats que destaca 
el currículum 

S’arriba a una línia de ZER Acords de ZER 

1.3 
Es passen les proves dos cops al 
curs 

Millora de la comprensió lectora 
El 90% d’alumnes milloren 
d’inici a final de curs 

Proves ACL 
Recull dades 

1.4 
Nombre de sessions que es dedica a 
cadascuna de les activitats 

El 100% de l’alumnat participa de les 
activitats 

90% d’alumnes millora la 
lectura i la seva motivació 

Full de registre 

1.5 Lectura dels tres llibres 
El 80% de l’alumnat està satisfets 
dels llibres proposats 

El 85% de l’alumnat millora en 
l’expressió oral 

3 llibres (Català, 
Castellà i Anglès) 
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Estratègia 2: Millora dels resultats en competències bàsiques en l’àmbit matemàtic 

Actuacions Responsables 
Temporització 

1 2 3 4 

1.1 Revisió, per cicles, dels continguts, metodologia i recursos utilitzats a fi d’adequar-

los al que assenyala el currículum i establir uns acords de ZER 

Equip directiu 

Coordinadores d’etapa 

    

1.2 Establiment d’uns criteris metodològics i d’avaluació de l’àmbit matemàtic per a 
tota l’educació primària 

Claustre de ZER     

1.3 Treball sistemàtic del càlcul mental (Quinzet) i resolució de problemes Claustre de ZER     

Indicadors de procés 

Grau d’aplicació Grau d’execució Grau d’impacte Instruments 

1.1 
Nombre de reunions destinades a 
aquesta revisió 

Recull de les prioritats que destaca 
el currículum 

S’arriba a una línia de ZER Acords de ZER 

1.2 Nombre de sessions de coordinació 
85% del claustre mostra satisfacció 
pels acords presos 

Progressivament fins al 80% 
del claustre aplica les 
propostes i dinàmiques 

acordades   

Actes de la 
sessions de 
coordinació 

1.3 Nombre de sessions realitzades Fer un mínim d’una sessió setmanal 
% de millora dels resultats en 
l’àmbit matemàtic 

Full de registre 

 

Estratègia 3: Millora dels resultats en competències bàsiques en l’àmbit de medi 

Actuacions Responsables 
Temporització 

1 2 3 4 

1.1 

Planificació competencial del coneixement del medi per cicles. Partint dels materials 
elaborats i reorganitzats contemplant el multinivell, en 4 cursos escolars. 

Claustre de ZER     

1.2 

Aprofitament de l’entorn com a element d’aprenentatge que possibilita l’observació i 
l’experimentació tot fomentant la competència de coneixement i interacció amb el 
món físic que ens envolta 

 
 

Claustre de ZER     
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Indicadors de procés 

Grau d’aplicació Grau d’execució Grau d’impacte Instruments 

1.1 
Exposició dels materials elaborats de 
forma seqüenciada per continguts de 
cicle mitjà i superior 

85% del claustre mostra 

satisfacció per la seqüenciació  

80% del claustre ha participat en 

l’elaboració del document 
Materials revisats 

1.2 Nombre de sortides fetes per curs 
90% del claustre veu i viu de 

forma profitosa les sortides 

El 80% aprofitarà les sortides per 
destacar-ne algun aprenentatge 

significatiu 

Full de registre 

Estratègia 4: Promoure l’ús de la llengua anglesa com a llengua vehicular en altres àrees 

Actuacions Responsables 
Temporització 

1 2 3 4 

1.1 Introducció i continuïtat de la llengua anglesa en l’àrea d’educació física Mestra d’EF     

Indicadors de procés 

Grau d’aplicació Grau d’execució Grau d’impacte Instruments 

1.1 Nombre de sessions setmanals 
Grau de satisfacció de la tasca 
feta 

% d’alumnat que millora els 
resultats en llengua anglesa 

Programació d’EF 

 

 

ÀMBIT PEDAGÒGIC 

Objectiu 2: Millorar la pràctica docent 

Estratègia 1: Identificació de les dificultats de l’alumnat que afecten el procés d’E/A, el més aviat possible 

Actuacions Responsables 
Temporització 

1 2 3 4 

1.1 Observacions a l’aula d’Infantil i CI per part de la mestra d’EE i la professional de 
l’EAP 

Mestra EE 
EAP 

    

1.2 Anàlisi dels resultats obtinguts en les proves d’avaluació interna de llengua i 
matemàtiques (SIC) 

Equip Directiu 
MEE 

    

1.3 Elaboració i adaptació de materials i activitats que puguin servir de recurs dins l’aula 
per atendre la diversitat de l’alumnat 

MEE 
Tutors/es 
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Indicadors de procés 

Grau d’aplicació Grau d’execució Grau d’impacte Instruments 

1.1 Observacions fetes 
Derivacions a serveis específics 
interns o externs 

% de millores aconseguides segons 
nombre d’alumnes atesos 

Reculls 
d’observacions. 

1.2 
Nombre d’adaptacions curriculars Planificació dels reforços 

% de millora de cada alumne 
segons la seva adaptació 

Documents 
elaborats 

1.3 
Nombre de materials creats o usats 

80% de satisfacció del claustre 
pels materials elaborats 

Fins a un 90% dels materials són 
usats pels tutors/es 

Registre materials 
creats 

Estratègia 2: Planificació de les actuacions de reforç a l’aula 

Actuacions Responsables 
Temporització 

1 2 3 4 

1.1 Optimització de les hores dels mestres destinades al reforç MEE i claustre     

1.2 Propostes d’activitats específiques per al reforç MEE i tutors/es     

Indicadors de procés 

Grau d’aplicació Grau d’execució Grau d’impacte Instruments 

1.1 
Hores setmanals de reforç a cada 
escola 

80% de les sessions s’han dut a 
terme 

90% d’alumnat es atès de forma 
regular 

Valoració a la 
memòria de curs 

1.2 
Aplicació de les activitats 

acordades 

85% de satisfacció de les activitats 

acordades 

Progressivament fins a un 80% de 
l’alumnat progressa adequadament 
segons les seves necessitats 

Valoració a la 

memòria de curs 

 

Estratègia 3: Planificació de les intervencions des de l’Ed. Especial 

Actuacions Responsables 
Temporització 

1 2 3 4 

1.1 Seguiment de l’alumnat amb recursos extraordinaris (interns, externs) Mestra EE     

1.2 
Coordinació amb agents externs que intervenen amb l’alumnat (psicòlegs, 
pedagogs, mestres de reforç, logopedes,...) 

Mestra EE 
    

1.3 
Revisió, realització i anàlisi dels plans individuals (PI) de l’alumnat que ho 

requereixi 

Mestra EE  
Tutors/es – CAD 
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Indicadors de procés 

Grau d’aplicació Grau d’execució Grau d’impacte Instruments 

1.1 Nombre de reunions per cada 
alumne atès 

85% de satisfacció dels recursos 
rebuts 

Progressivament fins a un 90% dels 
recursos interns i externs ben aprofitats 

Document recollida 
dades 

1.2 
Nombre de reunions de 
coordinació 

85% de satisfacció de l’aportació 
de les coordinacions 

Progressivament fins a un 90% de 
l’alumnat ben atès fruit d’una bona 
coordinació 

Recull de contactes 
i acords presos 

1.3 

Nombres de PI elaborats 
80% del claustre creu que dóna 
resposta a les necessitats de 
l’alumnat 

Progressivament fins a un 90% 
satisfactori pels mestres que els han 
aplicat 

PI elaborats 

Estratègia 4: Reflexió i anàlisi sobre la pròpia pràctica educativa 

Actuacions Responsables 
Temporització 

1 2 3 4 

1.1 Sessions de claustre pedagògic, amb la finalitat de reflexionar i millorar la pràctica a 
l’aula 

Equip Directiu     

1.2 Exposició de bones pràctiques dutes a terme per alguns membres del claustre. Una 
manera de compartir saber entre els membres del claustre 

Claustre de ZER     

Indicadors de procés 

Grau d’aplicació Grau d’execució Grau d’impacte Instruments 

1.1 
Nombre de sessions de treball 
pedagògic 

Progressivament, el 75% del 
claustre mostra satisfacció per les 

sessions de reflexió i anàlisi 

Progressivament, surten fins a un 65% 
de propostes de millora. 

Recull de propostes 

1.2 
Realitzar 1 sessió d’intercanvi 
de bones pràctiques al 
claustre trimestralment 

Progressivament, el 80% del 
claustre valora positivament 
aquestes sessions 

Progressivament fins a un 75% de 
mestres incorporarà aspectes dels 
exposats a l’aula 

Materials de 
propostes 
presentades 
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Estratègia 5: Foment de la formació permanent com a base per a la millora de la pràctica docent 

Actuacions Responsables 
Temporització 

1 2 3 4 

1.1 Disseny d’un pla de formació de ZER amb temàtiques d’interès del claustre basats 
en la millora de les competències i un ensenyament més globalitzat 

Equip directiu     

1.2 Participació en les activitats de formació permanent organitzades pel Departament i 

en les proposades pel CRP i d’altres entitats (ICE, CAP, UdL,...) 

Claustre de ZER     

1.3 Visitar alguna escola que ens obri noves mirades cap a metodologies que treballen 
els ambients i espais d’aprenentatge.  

Equip Directiu 
Claustre de ZER 

    

Indicadors de procés 

Grau d’aplicació Grau d’execució Grau d’impacte Instruments 

1.1 
Nombre de temes que 

interessen al claustre 

Un 60% dels mestres es mostren 

satisfets de la formació rebuda 

Progressivament fins a un 70% de la 

formació rebuda podrà ser aplicada a 
les aules 

Enquesta  

1.2 

 

Nombre d’activitats a les quals 

apunta el claustre 

Un 70% està satisfet de la formació 

seleccionada 

Un 60% del claustre aplica els 

coneixements adquirits en les 
formacions 

Memòria/Registre 

participació 

1.3 
Nombre de visites fetes per 

curs 

El 70% del claustre veu profitosa la 

visita 

El 60% ha fet alguna remodelació a la 

seva aula 

Valoració 

Memòria 

 

ÀMBIT PEDAGÒGIC 

Objectiu 3: Impulsar i continuar amb l’ús de les TAC, com a eina bàsica de funcionament a l’aula 

Estratègia 1: Impuls de les noves tecnologies i aplicació de les eines TAC de la ZER a l’aula 

Actuacions Responsables 
Temporització 

1 2 3 4 

1.1 Participació de les sessions de formació a partir de les necessitats sorgides a l’hora 

d’aplicar les propostes del Pla TAC de ZER a l’aula (Felicitacions de Nadal, 
enregistraments, presentacions...) 

Equip directiu 

Coordinador/a TAC 

    

1.2 Actualització del “NODES” a les cinc escoles, tot difonent les activitats realitzades  Coordinador/a TAC     

1.3 Difusió de recursos entre els diferents mestres de la ZER a través del “Drive”  Claustre de ZER     
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Indicadors de procés 

Grau d’aplicació Grau d’execució Grau d’impacte Instruments 

1.1 Nombre de sessions de formació 
Un 60% dels mestres es mostren 
satisfets de la formació rebuda 

Progressivament fins a un 70% de la 
formació rebuda podrà ser aplicada a 

les aules 

Pla TAC 

1.2 
Nombre de publicacions al 
“NODES” de cada escola 

Un 80% dels mestres es mostren 
satisfets de la difusió feta a través del 

“NODES” 

Progressivament fins a un 85% del 
claustre valoren positivament la 
publicació d’activitats penjades al 
“NODES” 

Webs de cada 
escola 

1.3 
Nombre de recursos compartits 

Un 60% dels mestres es mostren 

satisfets dels recursos compartits 

Un 50% dels mestres fan ús dels 

recursos compartits a l’aula 
Enquesta  

 

ÀMBIT ORGANITZATIU I  DE GESTIÓ  

Objectiu 1: Actualitzar i completar la documentació de la ZER 

Estratègia 1: Revisió dels documents existents, actualització i completar-los en base a la normativa vigent i realitat de la ZER 

Actuacions Responsables 
Temporització 

1 2 3 4 

1.1 Revisió del PEZ (Projecte Lingüístic, Pla d’Acollida, Pla de Convivència) Equip directiu     

1.2 Revisió de les NOFZ Equip directiu     

1.3 Revisió el Pla de Prevenció de Riscos Laborals Coordinadora Riscos     

1.4 Revisió del Pla d’Acció Tutorial i de Convivència Equip directiu     

Indicadors de procés 

Grau d’aplicació Grau d’execució Grau d’impacte Instruments 

1.1 PEZ revisat 
El 100% del claustre aprova el 
document 

% de famílies que coneixen el 
document 

Document 

1.2 Les NOFZ revisades 
El 100% del claustre aprova el 

document 

% de famílies que coneixen el 

document 
Document 

1.3 
Pla de Prevenció de Riscos Laborals 
revisat 

El 100% del claustre aprova el 
document 

% de famílies que coneixen el 
document 

Document 

1.4 Pla d’Acció Tutorial i de convivència 
revisat 

El 100% del claustre aprova el 
document 

% de famílies que coneixen el 
document 

Document 
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Estratègia 2: Revisió i aprovació, a nivell de claustre, dels criteris de realització d’activitats complementàries: sortides, colònies 
i activitats de ZER 

Actuacions Responsables 
Temporització 

1 2 3 4 

1.1 Revisió del document de criteris de realització d’activitats Equip directiu     

1.2 Aprovació en claustre del recull d’activitats complementàries fetes els dilluns a la 
Seu de la ZER (alumnat de tota la ZER de CM i CS) 

Equip directiu 
Claustre de ZER 

    

Indicadors de procés 

Grau d’aplicació Grau d’execució Grau d’impacte Instruments 

1.1 Nombre de criteris per proposar 

activitats 

El 100% del claustre aprova els 

criteris 

90% de satisfacció de les 

activitats i sortides fetes 

Valoració sortides i 

activitats 

1.2 
Nombre d’activitats per trimestre 

El 100% del claustre aprova les 
activitats 

80% de satisfacció de les 
activitats dutes a terme 

Recull i valoració de 
les activitats 

 

Estratègia 3: Coordinació de les escoles de la ZER amb la llar d’infants i l’institut de la Caparrella 

Actuacions Responsables 
Temporització 

1 2 3 4 

1.1 
Elaboració d’un calendari de reunions entre les escoles i llar d’infants en la mesura 
del necessari per fer un traspàs d’informació 

Consell directiu de ZER     

1.2 
Participació en les reunions proposades per l’institut de la Caparrella, de 
coordinació i traspàs d’informació 

Coordinadora de 
Primària 

    

Indicadors de procés 

Grau d’aplicació Grau d’execució Grau d’impacte Instruments 

1.1 Calendari elaborat 
Nombre de mestres implicades en el 
traspàs 

Fins a un 90% de satisfacció de les 
reunions 

Calendari de 
reunions 

1.2 Mestres que hi participen Participar de les 2 trobades anuals 
Fins a un 90% de satisfacció de les 
reunions 

Actes de les 
reunions 
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ÀMBIT ORGANITZATIU I  DE GESTIÓ 

Objectiu 2: Planificar i organitzar els recursos de la ZER 

Estratègia 1: Adequació de la distribució dels recursos econòmics 

Actuacions Responsables 
Temporització 

1 2 3 4 

1.1 Revisió d’estructures pressupostàries d’acord amb les necessitats reals de la ZER  Secretaria     

1.2 Manteniment de suports externs (AFA, Ajuntaments, Departament, Diputació,...) Secretaria     

Indicadors de procés 

Grau d’aplicació Grau d’execució Grau d’impacte Instruments 

1.1 
Resultats econòmics 

100% d’aprovació del Claustre i Consell 
Escolar 

% de famílies que coneix la realitat 
econòmica de la ZER 

Document 

1.2 

Nombre de subvencions 
100% d’aprovació del Claustre i Consell 
Escolar 

% de famílies que valoren els ajuts com 
un valor afegit a l’educació dels seus 

fills/es 

Relació d’ajuts 

 

 

 

 

Estratègia 2: Planificació de les tasques de secretaria i administració i ordenar els documents de treball 

Actuacions Responsables 
Temporització 

1 2 3 4 

1.1 Organització de l’arxiu físic i del “synology” amb criteris acordats Secretaria/ 

Administrativa 

    

1.2 Actualització de les dades de l’alumnat i les famílies Secretaria/ 
Administrativa 

    

1.3 Elaboració d’un calendari de les actuacions de secretaria i administració Secretaria/ 
Administrativa 
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Indicadors de procés 

Grau d’aplicació Grau d’execució Grau d’impacte Instruments 

1.1 
Nombre documents 
ordenats i classificats 

Prioritzar els documents a ordenar 
90% de satisfacció a l’hora de 
cercar documentació necessària per 

realitzar alguna gestió 

Arxiu físic i digital 

1.2 Nombre d’entrades 

d’actualització de 

dades/curs 

100% de satisfacció de les gestions 
fetes per actualitzar dades 

100% de les gestions resoltes de 
manera satisfactòria 

Documents 

1.3 

Calendari elaborat 
100% de satisfacció de les 
directores de les escoles per poder 
resoldre les seves gestions 

90% de les gestions resoltes de 
manera satisfactòria 

Calendari 

 

 

Estratègia 3: Manteniment de l’ús de les TAC com a mitjà de comunicació i eina de treball de l’equip humà de la ZER  

Actuacions Responsables 
Temporització 

1 2 3 4 

1.1 Convocatòries, actes, reculls d’activitats i altres, via correu electrònic i/o utilitzant 

documents compartits 

Equip directiu      

Indicadors de procés 

Grau d’aplicació Grau d’execució Grau d’impacte Instruments 

1.1 
Nombre de documents 
elaborats 

80% del claustre rep i valora 
positivament aquest mitjà de 
treball 

75% del claustre aprofita aquest recurs per 
estar ben informat i respondre si es necessari 
amb alguna aportació al respecte 

Documents 
realitzats 
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ÀMBIT DE RELACIÓ AMB L’ENTORN I COHESIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA 

Objectiu 1: Millorar la convivència entre les escoles de la ZER 

Estratègia 1: Enfortiment de l’intercanvi entre les escoles de la ZER, afavorint les relacions interpersonals entre l’alumnat  

Actuacions Responsables 
Temporització 

1 2 3 4 

1.1 Realització de 3 sortides anuals (petits: EI - CI i de grans: CM-CS) Coordinadores d’Infantil 
i Primària 

    

1.2 Realització d’unes colònies bianuals (des de CI – CS) Coordinadora de 
Primària 

    

1.3 Continuació i actualització de la Trobada setmanal Interdisciplinària (Anglès, EF i 
Música), a la seu de la ZER 

Mestres Especialistes     

1.4 Descoberta d’un dels pobles de la ZER (cíclica: cada any es fa en un dels 5 pobles) Claustre del poble que 
organitza 

    

Indicadors de procés 

Grau d’aplicació Grau d’execució Grau d’impacte Instruments 

1.1 
Programació de les 3 sortides 

100% del claustre satisfet de les 
propostes aprovades 

80% de l’alumnat gaudeix i aprèn de 
les activitats proposades 

Registre i 
valoració sortides 

1.2 

Programa de les colònies 

90% del claustre valora les colònies 
com una oportunitat de convivència i 

aprenentatge,  enriquidora per 
l’alumnat 

90% de l’alumnat es mostra satisfet 

de les activitats realitzades a les 
colònies 

Registre i 

valoració 
Colònies 

1.3 

Projecte d’innovació 
pedagògica 

100% dels claustre aprova l’activitat 

duta a terme a Seu de la ZER com una 
activitat interdisciplinària i multinivell 
enriquidora per l’intercanvi entre 
escoles 

90% de l’alumnat rep aquesta 
activitat com un plus en el seu 
aprofundiment en les disciplines 
treballades 

Valoració a la MA 

1.4 

Proposta de les activitats de 
descoberta del poble 

100% del claustre aprova la proposta 
feta pel poble organitzador 

90% de l’alumnat es mostra satisfet 
de poder ensenyar a la resta de nens 
i nenes de la ZER una mica del 
patrimoni cultural del seu poble  

Registre i 

valoració de la 
descoberta 
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Estratègia 2: Promoure l’educació emocional i resolució de conflictes 

Actuacions Responsables 
Temporització 

1 2 3 4 

1.1 Dinamització d’un temps i un espai per desenvolupar la gestió dels conflictes Equip Directiu 

Claustre 

    

Indicadors de procés 

Grau d’aplicació Grau d’execució Grau d’impacte Instruments 

1.1 
Programació de dinàmiques 
per treballar ed. emocional 

80% del claustre i alumnat satisfet de 
la posada en pràctica d’alguna 

dinàmica. 

80% de l’alumnat gaudeix i aprèn de 
les dinàmiques practicades 

Registre i 
valoració 

 

Estratègia 3: Promoció de la imatge corporativa de ZER tot projectant-se a l’entorn 

Actuacions Responsables 
Temporització 

1 2 3 4 

1.1 Realització d’un projecte interdisciplinari comú de ZER anual  Claustre de ZER     

1.2 Realització de la Trobada de Fi de Curs en un dels pobles (rotatiu) Claustre de ZER     

1.3 
Participació en la publicació Som Canalla, suplement del Som Garrigues, com una 

oportunitat de donar veu als més petits i petites de pobles veïns 

Consell de direcció  

Tutors/es 

    

Indicadors de procés 

Grau d’aplicació Grau d’execució Grau d’impacte Instruments 

1.1 
Nombre de propostes d’alumnat 
i claustre 

50% de l’alumnat es sent motivat 
a treballar i aprofundir en el 

projecte escollit 

80% de l’alumnat i del claustre valoren 
positivament l’oportunitat d’endinsar-se 

en el projecte del curs 

Memòria Anual 

1.2 Programa del dia 

El 100% d’activitats s’han pogut 

realitzat amb normalitat sense 

cap contratemps 

90% de la comunitat educativa de la 

ZER valoren molt positivament la Festa 

de Fi de curs 

Enquesta de 

valoració 

1.3 
Realització d’un article 

bimensual 

Fins a un 80% de les escoles de 

la ZER participen en la iniciativa 

Fins a un 85% de les famílies, claustre, 

alumnat valoren molt positivament la 
publicació 

Revista  

Som Canalla 
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ÀMBIT DE RELACIÓ AMB L’ENTORN I COHESIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA 

Objectiu 2: Promoure i afavorir les relacions i la col·laboració de les diferents Comunitats Educatives de la ZER 

Estratègia 1: Implicació, participació i cooperació de les famílies i de l’AFA, a les escoles de cada poble i activitats de ZER 

Actuacions Responsables 
Temporització 

1 2 3 4 

1.1 Publicació dels documents de ZER: PEZ, NOFZ,... per donar-los a conèixer a les 
famílies 

Consell directiu ZER     

1.2 Manteniment i adaptació de les activitats de participació de les famílies en els Festivals 
de Nadal (a cada poble), jornada portes obertes (a cada poble), carnestoltes (segons 
poble), Festa Fi de Curs de ZER, remodelació de patis (a cada poble),... 

Consell directiu ZER 
Claustre de ZER 

    

Indicadors de procés 

Grau d’aplicació Grau d’execució Grau d’impacte Instruments 

1.1 

Nombre de visites als 
documents compartits 

El 70% de les famílies està satisfeta 
dels documents compartits 

El 60% de les famílies poden fer alguna 
proposta de millora o proposta en funció 
de la informació rebuda per aquests 

documents 

Web de la ZER 

1.2 

Nombre de participants de 

cadascuna de les activitats 

El 80% de les famílies es mostra 

satisfeta de les propostes i responen 

tot col·laborant en la mesura del 
possible 

El 90% de les famílies i Claustre valoren 

positivament aquestes activitats de ZER 

que obren les portes a l’entorn més 
immediat 

Registre i 

Valoració de les 

festes i 
activitats 
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4. INDICADORS DE PROGRÉS DEL PROJECTE  

 

L’anàlisi general del funcionament de la ZER i assoliment d’objectius es farà de forma sistemàtica 

en els diferents equips de treball i es presentarà al claustre docent i al Consell Escolar.  

Al final de cada curs escolar, els responsables de cada actuació exposaran el grau d’acompliment 

i qualitat i les propostes de millora que cal incorporar.  

 

Ens fixem com a indicadors de progrés globals del projecte: 

ÀMBIT  PEDAGÒGIC 

OBJECTIU 1: Aconseguir uns bons resultats educatius 

INDICADORS 
Valor 
inicial 

de tram 

Curs 

20-21 

Curs 

21-22 

Curs 

22-23 

Curs 

23-24 

Percentatge d’alumnes que assoleixen en les 
CCBB de llengua catalana 

50% MA --- <5% --- <5% 

Percentatge d’alumnes que assoleixen en les 
CCBB de llengua castellana 

70% MA --- <5% --- <5% 

Percentatge d’alumnes que assoleixen en les 
CCBB de llengua anglesa 

60% MA --- <5% --- <5% 

Percentatge d’alumnes que assoleixen en les 
CCBB de matemàtiques 

40% MA --- <5% --- <5% 

Percentatge d’alumnes que assoleixen en les 
CCBB de coneixement del medi natural 

60% MB --- <5% --- <5% 

OBJECTIU 2: Millorar la pràctica docent 

INDICADORS 
Valor 
inicial 

Curs 
20-21 

Curs 
21-22 

Curs 
22-23 

Curs 
23-24 

Percentatge d’acords duts a la pràctica a partir de 
les sessions de treball de l’equip docent 
dedicades a la reflexió de la pràctica docent 

50% <10% <5% <5% <5% 

Percentatge de mestres que participen en les 
activitats del Pla de formació de ZER 

70% --- <10% <5% <5% 

OBJECTIU 3: Impulsar i continuar amb l’ús de les TAC com a eina bàsica de 
funcionament a l’aula 

INDICADORS 
Valor 

inicial 

Curs 

20-21 

Curs 

21-22 

Curs 

22-23 

Curs 

23-24 

Nombre d’entrades fetes al NODES de cada 
escola i de ZER 

3/curs --- --- <1 <1 
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ÀMBIT  ORGANITZATIU I DE GESTIÓ 

OBJECTIU 1: Actualitzar i completar la documentació de la ZER 

INDICADORS 
Valor 
inicial 

Curs 
20-21 

Curs 
21-22 

Curs 
22-23 

Curs 
23-24 

Nombre de documents revisats 
0 <1 --- <1 --- 

OBJECTIU 2: Planificar i organitzar els recursos de la ZER 

INDICADORS 
Valor 
inicial 

Curs 
20-21 

Curs 
21-22 

Curs 
22-23 

Curs 
23-24 

Nombre d’actuacions assolides 

satisfactòriament 

2 <1 <1 <1 <1 

 

 

ÀMBIT  DE RELACIÓ AMB L’ENTORN I COHESIÓ DE LA COMUNITAT 
EDUCATIVA 

OBJECTIU 1: Millorar la convivència entre les escoles de la ZER 

INDICADORS 
Valor 
inicial 

Curs 
20-21 

Curs 
21-22 

Curs 
22-23 

Curs 
23-24 

Percentatge de participació de tots els centres 
que formen la ZER en els projectes o activitats 

comunes que ens proposem 

80% <5% <5% <5% <5% 

OBJECTIU 2: Afavorir les relacions i la col·laboració de les diferents comunitats educatives 

INDICADORS 
Valor 
inicial 

Curs 
20-21 

Curs 
21-22 

Curs 
22-23 

Curs 
23-24 

Percentatge de participació de les famílies en 
les activitats proposades per la ZER 

85% <2% <2% <2% <2% 

 

 

5. CONCRECIONS ORGANITZATIVES QUE ESTIMULIN LA IMPLICACIÓ I EL TREBALL EN 

EQUIP 

Com a Zona Escolar configurada per 5 escoles diferents, mantenim un doble criteri de treball: 

d’una banda potenciem la realització d’activitats conjuntes i d’altra, respectem la individualitat 

d’acció i la decisió de participació en les activitats globals proposades. 

Cerquem un sistema de treball en equip a fi de millorar el procés d’ensenyament – aprenentatge 

i de donar coherència a les accions del Claustre, comissions i equips de treball. 
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A les NOFZ hi consten les concrecions organitzatives que sistematitzen les activitats de ZER i les condicions i formes 

d’organització que mostren el nostre full de ruta anual. (Normes d’Organització i Funcionament de ZER) 

7. MECANISMES DE RETIMENT DE COMPTES  

Els mecanismes per al retiment de comptes queden recollits en els documents de funcionament 

ordinari i es presenten als diferents sectors i agents implicats en l’acció educativa de centre.  

Agents Documents Periodicitat 

Claustre Actes sessions de Claustre. Inici de curs informar 

dels objectius PGA, que emanen del PEZ i del PdD. 

Fi de curs anàlisi amb la Memòria Anual. 

Dues Anuals 

Famílies Reunions pedagògiques d’inici de curs a les 

diferents escoles de la ZER. 

Anual 

 

Informes avaluació, reunions tutoria i comunicacions 

diverses. 
Trimestral 

AFA Recull reunions amb direcció. Informació de les 

noves millores planificades. 

Segons cada 

escola 

Consell Escolar Actes reunions Consell Escolar. Memòria i Resultats 

indicadors PEZ, PdD i altres elements d’anàlisi 

acadèmic, d’organització i gestió. 

Anual /reunions 

consell escolar 

trimestralment 

Administració 

Educativa (Inspecció 

I Consell superior 

d’avaluació) 

Visites de supervisió i avaluació, indicadors de 

centre, recull de dades anuals, PGA. 

Autoavaluació de les proves internes i externes.  

Resultats exercici econòmic. 

Reunions 

periòdiques 

Administració 
local. 
Alcaldes i/o regidores 
d’educació 

Resultats i objectius assolits de forma global i 
aquells en els que tinguin incidència directa les 
seves actuacions i/o inversions (p.e.: PDI,...) 

Anual 

 

8. LIDERATGE DISTRIBUÏT I PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA DE LA ZER 

Aquest és un projecte que no vol ser un punt i a part al que ja s’estava fent, sinó que vol aprofitar 

la feina ben feta fins ara i que ha funcionat, facilitant una línia de continuïtat i consolidació. 

Malgrat això és evident que hi ha aspectes que podem millorar. Sense el suport, l’ajuda i fins i 

tot la complicitat dels mestres cap projecte pot tirar endavant; la participació i el recolzament del 

Claustre són, doncs, imprescindibles. Una de les missions més complicades per a qualsevol 

direcció és la de formar un bon Equip Directiu i juntament amb el Consell de Direcció de ZER. 
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L’objectiu fonamental és crear a la ZER una cultura de lideratge distribuït, en la que tots els 

integrants de la comunitat educativa assumeixin compromisos dins un projecte comú. El Consell 

de Direcció serà qui farà de fil conductor i proporcionarà i guiarà els espais de reflexió i debat 

amb tot l’equip docent, posant sobre la taula les idees de tothom, fent-lo protagonista i contribuint 

així a mantenir un bon clima de relacions. 

El projecte també compta amb la implicació de l’alumnat, les famílies i les diferents 

institucions externes. Tot això ens dotarà d’un projecte de ZER real, on tothom s’hi senti 

identificat, amb ganes de transformació, innovant i millorant el projecte existent i amb un clar 

compromís per assolir els objectius acordats. 

Per poder moure equips de persones creiem que també és de vital importància vetllar per la 

formació i la potenciació de certes habilitats i coneixements que ja tenen alguns mestres 

del claustre. Caldrà tenir ull i descobrir quines potencialitats hi ha en el claustre i de quina manera 

poden sortir a relluir, per tal de donar nous aires a les coses i activitats que ja fem.  

L’autonomia organitzativa dels centres, recollida a la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, 

promou entre altres aspectes, una organització per tal que tot el claustre se senti partícip. Per 

aconseguir-ho revisarem el Pla d’Acollida per a mestres nouvinguts que quedarà recollit dins 

del PAC. Pensem que una bona acollida i acompanyament dels nous i les noves mestres al centre 

ens proporcionarà la cohesió de grup necessària i un grau més elevat de compromís per part 

de tothom amb el projecte. 

La direcció d’una ZER és una tasca d’equip. Si el projecte és aprovat, em comprometo a 

treballar escoltant i col·laborant amb la resta de l’equip directiu i la resta de la Comunitat 

Educativa, tenint en compte, sempre que sigui possible, les seves demandes i suggeriments. 
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9. COEDUCACIÓ, IGUALTAT DE GÈNERE I ED. INCLUSIVA 

Per poder oferir als infants estratègies que els ajudin a desenvolupar-se dignament i que 

esdevinguin persones lliures i responsables, la identitat de l’escola reflectida al PEZ, parla de 

coeducació, de igualtat de gènere i d’educació inclusiva. Les decisions de caire organitzatiu 

i metodològic seran importants per assolir aquest repte.  A més, per l’assoliment d’aquests 

objectius comprometrem a tota la comunitat educativa, reflex real de la societat on convivim, 

buscant respostes transformadores. Per tot això, es realitzaran dinàmiques i activitats en les 

quals l’alumnat analitzarà el seu entorn social a la recerca d’alternatives no discriminatòries. 

Tal com marca l’objectiu 5 dels ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) la igualtat 

de gènere s’ha de visibilitzar i interioritzar des que som infants. 

Així, la ZER té el deure de facilitar experiències que empoderin a les nenes i els donin les eines 

necessàries per poder transformar la realitat social en què vivim. Cal transmetre que les dones 

representen la meitat de la població mundial i que també són necessàries per progressar 

socialment. Les activitats que duem tan a l’aula com a l’escola, ens ajudaran a visibilitzar el paper 

de la dona al llarg de la història, fent-ne un reconeixement visible. 

 Treballar des de la igualtat sense diferències entre sexe, gènere i rol. 

 Observar i analitzar les desigualtats existents en la vida quotidiana. 

 Generar debat i espais de reflexió i oferir alternatives no sexistes. 

Una escola per a tothom i un projecte per a cadascú. Sota aquest lema, aquest PdD remarca 

la importància de la inclusió a les aules. Per tot això, serà important una bona gestió i 

planificació de recursos, tant humans com materials, a més de les concrecions metodològiques 

que permetin fer de la inclusió una realitat dins de les aules i el centre en general. 
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Objectius: 

- Incorporar la coeducació i la prevenció de la violència masclista o homòfoba al 

Projecte Educatiu i a la resta de documents de ZER 

- Planificar en el Pla de Formació de ZER la sensibilització i la formació específica de tota 

la Comunitat Educativa en matèria de coeducació i de prevenció de la violència masclista 

o per raons d’orientació afectiva - sexual. 

- Potenciar una educació afectiva i sexual que afavoreixi la construcció d’una sexualitat 

positiva i saludable. 

- Potenciar una orientació professional no estereotipada per raons de gènere.  

(Projecte de convivència de la ZER revisat el 2014) 

 

Proposta de formació des del Departament i que serà interessant acollir-s’hi:  

Programa COEDUCA’T: Model de sistema educatiu inclusiu, que incorpori la perspectiva de 

gènere i la Coeducació. 
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de l’educació primària.  

 Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i 

del personal directiu professional docent. 

 Decret 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació 

primària.   

 Llei 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un 

sistema educatiu inclusiu. 

 L’Ordre d’avaluació (ENS/164/2016, de 14 de juny) inclou els principis i les 

característiques de l’avaluació i la promoció de l’alumnat.  
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Frases per reflexionar:  

"La innovació transformadora d'una escola és una suma d'actuacions en una mateixa direcció 

que fan del dia a dia una tasca tan feixuga com engrescadora" Pep Borràs 

“No es tracta de fer coses noves sinó de fer noves les coses que ja fem” Ramon Prat 

“Educar per a la FELICITAT ara i aquí!” Daniel Gabarró 

“Tot està per fer i tot és possible avui” Miquel Martí i Pol 
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