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Introducció 

 

 

El Projecte Educatiu de ZER és un document on s‟expressen, a partir del 

coneixement de les escoles i del seus entorns, els objectius que es pretenen 

aconseguir i l‟organització i funcionament necessaris per assolir-los. 

És un instrument per a la gestió amb plena coherència amb el context escolar 

que registra i defineix els trets d‟identitat de la ZER.  

Per tant, es converteix en una proposta realitzable i elaborada amb 

participació de tots els estaments de la comunitat escolar, i sobretot dels i les 

mestres. 

 

 

L‟avaluació del PEC serà continuada i avaluarà les actuacions ja dutes a 

terme tan en el seu grau d‟execució, la qualitat de l‟execució i en seu grau 

d‟impacte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projecte Educatiu de ZER                                                                               ZER Guilleries 

 

 

 

 

 

7 

Definició institucional  

 

Identitat  i caràcter propi de la ZER  

 

La ZER Guilleries està formada per dues escoles públiques i, per tant, subjecte a 

les normatives vigents. Administrativament depèn dels SSTT Departament 

d‟Ensenyament a la Catalunya Central. 

 

Característiques de la ZER 

 

Missió 

Som escoles públiques, catalanes, innovadores, en canvi permanent. Estem 

vinculats a l‟entorn social, natural i cultural i oberts a la comunitat educativa. 

Promovem l‟autonomia i el desenvolupament personal de l‟alumnat per tal 

que esdevinguin persones responsables, compromeses, crítiques i actives 

envers la societat. 

 

Visió 

Volem que el nostre alumnat tingui una bona competència comunicativa en 

les tres llengües i sigui capdavanter en l‟ús de les noves tecnologies. 

Volem ser un referent de qualitat educativa i impulsar un canvi curricular que 

potenciï les habilitats artístiques, socials i científiques de l‟alumnat. 

Volem que els nostres alumnes esdevinguin competents, amb estratègies 

d‟autonomia, crítics i compromesos amb l‟ètica i la formació integral del 

conjunt de la comunitat educativa. 

  

Valors 

Tolerància, empatia, solidaritat, cooperació, compromís amb la llengua i 

cultura catalana, responsabilitat, equitat, cultura de l‟esforç i del treball ben 

fet, constància, habilitats socials, esperit crític, projecte de futur, adaptació a 

les noves tecnologies i responsabilitat ambiental. 
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Elements de context 

 

Context geogràfic i socioeconòmic 

 
La ZER està situada a la comarca d‟Osona i constituïda per les escoles dels 

pobles: Viladrau i Taradell (Mont-rodon). Ambdues escoles es troben prop de 

Vic, la distància entre elles és de 17km aproximadament. Els transports públics 

entre els pobles de la ZER són inexistents, és per això que la comunicació entre 

ells no és fàcil. 

 

Taradell  

Forma part de la comarca d' Osona i es troba dins la  província de Barcelona.  

El terme municipal té una extensió de 26,5 km2.  L‟altitud mitjana del municipi és 

de 623 metres i el punt més baix de 499 metres per on passa el riu Gurri, al barri 

de Mont-rodon. El municipi té 6.262 habitants aproximadament (dades de 

2015). Està situat a 6 Kilòmetres de Vic. 

El municipi té 3 nuclis de població clarament diferenciats : el barri de Mont-

rodon, el barri de la Plana de la Madriguera i el centre urbà de Taradell que té 

continuïtat fins a les urbanitzacions de Goitallops al sud i La Roca al Nord. 

A la població existeixen dos centres més d‟E. Infantil  i Primària 1 públic i 1 altre 

concertat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Viladrau  

Forma part de la comarca d' Osona i és de la província de Girona. El terme 

municipal té una extensió de 51 km2 i el poble està a 821m. d‟altitud. Es troba 

en plena zona de contacte entre el Montseny i les Guilleries. 
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El municipi té 1031 habitants (dades gener 2016) i té molta importància la 

funció d‟estiueig i segona residència. 

El municipi comprèn, a més, els veïnats de Vilarnau, les Índies, les Corts, les 

Païtides, el Pujol de la Muntanya i Masvidal. 

   

 

 

 

 

 

 

Context escolar 

 

Escola Els Castanyers 

Context sociocultural de les famílies 

La quasi totalitat de la població escolar prové de famílies integrades en el 

poble, treballadors i treballadores en actiu, de nivell sociocultural mitjà. 

El tipus d‟ocupació del pares i mares és molt divers. 

A causa de la crisi a l‟escola  ha disminuït la immigració, malgrat tot continua 

havent-hi un 10% de famílies amb dificultats socioeconòmiques. Hi ha 

aproximadament un 10% d‟alumnat amb NEE. 

 

Alumnat 

El percentatge d‟immigració és baix, i els llocs d‟origen són: Magreb, Àfrica  

central, Sud Amèrica i Polònia. Representen un 10% del total d‟alumnat del 

centre. 

La ràtio de les aules oscil·la al voltant de 15 alumnes i segons el nombre 

d‟alumnat fem diferents agrupacions per curs o cíclica. 

 

Espais 

Disposa de: 

  3 aules d‟EI  
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  3-4 aules de primària segons ràtio 

  1 biblioteca/sala de professors 

  1 aula de psicomotricitat 

  1 aula de música/EE 

  1 aula d‟anglès 

  1 aula d‟informàtica 

  Menjador amb cuina  

  Pati exclusiu alumnes d‟EI 

  Pista poliesportiva 

  Pati cobert 

  1 espai educatiu amb taules a  l‟exterior 

 

A totes les aules trobem un ordinador de sobretaula com a mínim, amb 

connexió a Internet. També hi ha connexió wifi a tota l‟escola. 

Cada nivell d‟infantil i primària (excepte aula p3)  està dotat amb una pissarra 

digital.  

 

 

Escola El Gurri 

L‟ escola es troba al barri de Mont-rodon a una distància del centre urbà de 

3‟5 km aproximadament, la qual cosa fa que tant els alumnes de l‟escola, com 

els habitants del barri s‟hagin de desplaçar amb algun mitjà de transport per a 

poder accedir als diferents serveis del poble. Aquest centre per la seva situació 

i per les seves característiques està considerat rural i molt diferent dels altres 2 

centres del municipi. S‟imparteix  ensenyament des de  P3 fins a 6è de primària 

amb unes agrupacions concretes. 

 

Context sociocultural de les famílies 

Hem de dir que no existeix immigració. La totalitat de les famílies són del país; 

en algun cas excepcional, un dels membres progenitors procedeix d‟algun 

país europeu però l‟altre membre és de procedència catalana. Per tant totes 

les famílies estan integrades en el poble. Si cal dir que tenim un petit 

percentatge d‟alumnes que procedeix de pobles de les rodalies: Tona, Vic i 

alguns del centre de la població que s‟han de desplaçar amb servei de 

transport particular. El nivell sociocultural de les famílies és mitjà. Essent l‟escola 
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en un entorn rural,  en aquests moments, cap família es dedica a la pagesia. Es 

tracta de treballadors i treballadores en actiu on una part d‟ells desenvolupen 

la seva activitat en el sector serveis i d‟altres disposen de la seva pròpia 

empresa. 

Hi ha un augment d‟alumnat amb NEE, al voltant d‟un 20% d‟alumnat que 

necessita atenció de la mestra d‟EE i reforços externs com logopèdia i atenció 

psicològica. També s‟han inclòs alguns alumnes a la comissió CAD per motius 

socioeconòmics.  

 

Alumnat 

Els alumnes es troben agrupats de la manera següent: 

- Educació Infantil (P3, P4 i P5). 

- CI i 3r.  

- 4rt i CS. 

Quan es disposa de personal suficient es prioritza el desdoblament de Cicle 

Mitjà i Superior en les àrees instrumentals. 

 La ràtio de les aules oscil·la al voltant dels 10 alumnes.  

 

Espais  

 

A l‟edifici principal disposem de: 

3 aules classe, una molt petita. 

1 aula polivalent: menjador, biblioteca, aula d‟audiovisuals, espai per gimnàs si 

plou, aula de desdoblament, etc. 

1 aula d‟informàtica. 

1 despatx. 

1 espai per a fotocopiadora i altra maquinària i material pedagògic. 

4 serveis sanitaris. 

1 petit espai condicionat com a cuina. 

1 petit espai condicionat com a magatzem. 

1 espai on està instal·lada la caldera de gasoil. 

1 espai on esta instal·lat el dipòsit de gasoil. 

Al local social: 

1 aula. 

2 serveis sanitaris. 
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1 despatx. 

 

Al pati: 

1 cobert metàl·lic per a material d‟educació física i psicomotricitat. 

1 caseta de fusta per al material lúdic de pati. 

El pati disposa de material lúdic: gronxadors, tobogan, taula de ping pong, 

una sorrera i un petit espai pavimentat amb una cistella de bàsquet.  

 

Altres espais utilitzats 

Pista poliesportiva i parc del barri. 

Local de l‟Associació de veïns (acord d‟utilització en cas de necessitat). 

 

Horaris:  

L‟horari de la ZER  és: 

- Educació Infantil: de 8:55 h a 12 h i de 15 h a 17 h  

- Educació Primària: de 8:55 h a 13 h i de 15 h a 17 h 

Els alumnes d‟Educació Infantil, amb germans a primària, també romanen al 

centre fins a les 13:00h. 

1 tarda de dimecres al mes no hi ha activitat lectiva per a realització de 

claustre de ZER. L‟AMPA, segons prèvia previsió d‟usuaris, alguns cursos 

organitza activitats extraescolars per aquests dies. Aquestes tardes es 

programen dins el  PGA del curs. 

 

ZER 

En el  que en alguna de les dues escoles es pugui detectar un cas de 

problema socioeconòmic, de seguida es deriva a Serveis Socials i es tramiten 

aquells ajuts que calguin.  

A la ZER, hem detectat un augment d‟alumnes amb necessitats educatives, 

pensem que és a conseqüència de tenir una ràtio menor d‟alumnes per aula. 

Per atendre aquests casos, es compta amb la mestra d‟educació especial i la 

sisena hora. 
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Definició de llocs de plantilla 

Personal docent i de suport: 

- Mestres tutores d‟infantil i primària. 

- Especialista de llengua anglesa i pels desdoblaments cíclics. 

- Mestres especialistes de ZER (són itinerants i passen per les dues escoles). 

- 1 mestra d‟Ed. Musical 

- 1 mestra d‟Ed. Física 

- 1 mestra d‟Ed. Especial 

- 1 mestra de Llengua Anglesa (depenent dels grups) 

 

Altre personal 

- 1 especialista de l‟EAP (periòdicament) 

- CDIAP ( escola els Castanyers) 

- monitora de menjador i cuinera 

- 1 persona de serveis (neteja fora d‟horari lectiu) 

- brigada de manteniment municipal. 

- 1 vetlladora (Escola els Castanyers) 

- 1 personal administrativa 

 

Estructura organitzativa d’escola i ZER 

 

Per tal que les escoles que formen la ZER se sentin igualment implicades en les 

tasques de gestió seran presents en el Consell Escolar de ZER a fi que puguin 

intervenir democràticament en allò que els permet la legislació vigent. 

Cadascuna de les escoles disposa dels seus òrgans unipersonals i col·legiats 

propis per a vetllar pel funcionament de cadascun dels centres. 
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ORGANIGRAMA DE LA ZER 
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ORGANITZACIÓ i LÍNIA METODOLÒGICA  DE CADA CENTRE 
 

Escola els Castanyers  

La nostra línia d‟escola és un compromís amb l‟educació. Entenem 

l‟ensenyament com a educació integral i transmetem els valors ètics que són la 

base per a una societat més justa:  treball, esforç, cooperació, tolerància, 

solidaritat, civisme, respecte per la natura… 

El treball en equip, la participació en projectes comuns i la concepció de la 

diversitat com a riquesa ens ajuda a consolidar els valors democràtics que 

volem transmetre. 

Potenciem una escola adequada a les necessitats dels alumnes per oferir un 

ensenyament de qualitat obert a la comunitat educativa. 

Treballem amb l‟objectiu de potenciar al màxim el desenvolupament integral 

dels nostres alumnes, respectant la diversitat a través del treball per projectes. 

Cada nen/a és diferent i tots tenen dret a una educació completa i global. Per 

això ajudem els nostres alumnes a donar el millor rendiment segons les seves 

possibilitats i capacitats competencials dins l‟àmbit curricular. 

La nostra feina del dia a dia a l‟escola consisteix a educar l‟alumnat  perquè 

estiguin preparats per als reptes del seu futur, adequant la seva formació a les 

necessitats de la societat, formant nois i noies crítics, autònoms i amb 

argumentacions sòlides, perquè un cop acabada la seva estada a l‟escola 

utilitzin els coneixements i les habilitats que han adquirit  

 

Per què anem encaminats a treballar per projectes? 

A la nostra escola, el protagonista de l´aprenentatge és el propi nen o nena, 

els seus interessos i les necessitats del seu desenvolupament. 

Els nens i nenes tenen una curiositat innata per descobrir, per voler comprendre 

el món que els envolta. Tots, tenen uns interessos, uns coneixements previs, unes 

necessitats concretes i diverses que des de l‟escola es tenen en compte. És a 

partir d‟aquestes inquietuds que es pot iniciar un treball d‟investigació, un 
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projecte. La il·lusió per voler descobrir o aprofundir sobre un tema en concret 

pot sorgir després d‟una visita a un museu, d‟una sortida per l‟entorn proper, 

d‟una joguina, d‟una situació... en definitiva, d‟un estímul en concret.  

Un projecte que es podrà desenvolupar amb un grup de companys/es que 

comparteixin la mateixa inquietud o la mateixa fita. Si l‟interès per un tema en 

concret és general, el treball es pot portar a terme amb el gran grup. 

Desenvolupar el treball en grup implica aprendre a conversar, saber escoltar a 

l‟altre i saber aportar opinions i idees tot expressant-les de forma clara i 

estructurada per tal que els companys/es ho puguin comprendre, implica 

compartir, esforçar-se, ajudar, saber arribar a acords, buscar solucions 

conjuntament, implica aprendre a aprendre de manera cooperativa, on la 

resolució de conflictes es converteix en una oportunitat per acceptar-los, 

gestionar-los i aprendre resolent-los, . Per altra banda, cal posar èmfasi que de 

forma individual, tothom ha de poder fer les anotacions, esquemes, dibuixos, 

fotografies... convenients i necessàries, per tal de poder documentar les 

descobertes, els fets, les situacions i les reflexions compartides amb el grup. 

D‟aquesta manera doncs, cadascú construirà els propis coneixements seguint 

el seu procés d‟aprenentatge. 

Al llarg de la realització d‟un treball, serà necessari tenir tots els recursos (llibres 

–diversos, on poder-hi trobar diferents topologies textuals-, TIC...) a l‟abast, per 

utilitzar-los quan sigui convenient, a més d‟uns espais adequats dins l‟escola 

que facilitin l‟autonomia i l‟aprenentatge continu dels alumnes, com les aules, 

els patis i els espais comuns de l‟escola en continua transformació segons les 

necessitats de l‟escola. Quan es realitza un projecte, no es fragmenta el temps 

en relació a les àrees curriculars que es poden treballar, sinó que s‟aprèn 

descobrint, observant acuradament, reflexionant i raonant, cercant 

informació,... podent aplicar a la vida diària els coneixements construïts tot 

enllaçant les llengües, les matemàtiques, les ciències, l‟educació física, l‟art... 

L‟adult acompanya a cadascun dels nens i nenes en el seu procés 

d‟aprenentatge tenint en compte les seves necessitats. Sempre valora les 

diverses competències i la concreció de les diferents àrees curriculars que es 

treballen en cada un dels projectes per poder-ne realitzar l‟avaluació 

corresponent. Al llarg del desenvolupament d‟un projecte, promou la 

conversa, imprescindible per aprendre, la reflexió, el raonament, la imaginació 
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i la creativitat. Provocant que es pugui desenvolupar dins d‟un clima de calma 

i confiança. 

Cal tenir present que aprendre de forma vivencial, funcional i significativa a 

través de la realització d‟un treball d‟investigació també fomenta l‟autonomia, 

la responsabilitat, l‟esperit crític, l‟esforç i el respecte per part de cadascun dels 

nens i nenes. Quan un nen descobreix alguna cosa per si mateix, les 

connexions neuronals que això crea són més riques, complexes i sòlides que 

les que es produeixen amb el simple aprenentatge memorístic. Per això el 

que s´aprèn és important, però molt més important encara és com s´aprèn. 

Aquest procés actiu, més ric i complex, porta a coneixements més sòlids 

perquè tenen sentit per al nen. A més, són coneixements interconnectats i 

no fragmentaris. Les nenes i nens no aprenen dades aïllades, sinó que 

adquireixen una cosmovisió. 

Aquesta forma d´aprendre respecta la curiositat i la creativitat naturals dels 

nens, que les conservaran tota la vida.  

 

Per tant des de l‟escola veiem el treball per projectes com una metodologia 

per a l'adquisició de les competències del sXXI a l'educació primària, ja que: 

a) Parteix d'un tema, problema o centre d'interès negociat amb l'alumnat.  

b) Fa protagonista l'alumnat en la construcció del propi coneixement perquè 

focalitza el desig de saber coses noves, la formulació de preguntes, la reflexió 

sobre el propi saber, la recerca de nous coneixements i la reflexió sobre el 

propi procés d‟aprenentatge. 

 c) Dóna gran rellevància al treball cooperatiu. S‟elaboren preguntes o 

hipòtesis, es prenen decisions sobre el repartiment de tasques i es posa en 

comú el resultat de les tasques individuals i s‟elabora col·lectivament el resultat. 

 d) Incentiva processos d‟investigació que suposen cercar, seleccionar i 

interpretar informació a través de fonts diverses, formular nous dubtes i noves 

preguntes i establir relacions amb altres problemes.  

e) Es transfereixen estratègies per aprendre: es representa el procés de 

construcció de coneixement, s‟avalua el què s'ha après i com s‟ha après. 

 f) S‟activa la comunicació, el diàleg i la discussió en petit i gran grup per a 

construir coneixement de forma compartida. 
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Les competències del s XXI 

 

Competències 

bàsiques: 

- Lingüística 

- Matemàtica 

- Científica 

- Digital      

- Artística i cultural                             

 

Competències 

crítiques: 

- Resolució de 

problemes 

- Creativitat 

- Comunicació 

- Col•laboració 

 

Competències 

personals: 

- Curiositat 

-  Iniciativa 

- Perseverança 

- Adaptabilitat 

- Lideratge 

- Consciència social 

 

 

Escola  el Gurri.  

 

Organització: 

 

L‟escola el Gurri s‟organitza, sempre que els recursos humans ho facin possible, 

per cicles en les àrees de llengua catalana i matemàtiques i en grup internivells 

a la resta d‟àrees. L‟equip directiu gestiona l‟organització tant material, espaial 

com d‟horaris per tal de garantir la qualitat de les sessions de treball del 

professorat i l‟alumnat. S‟adequen els espais necessaris i recursos tècnics que 

s‟utilitzaran amb els continguts que cal treballar. 

 

El claustre de mestres realitza reunions de coordinació, de comissions i de 

claustres de forma mensual per programar, coordinar i avaluar totes les 

activitats que es duen a terme a l‟escola.  

 

Dins de les comissions hi ha la presència d‟alumnat i de representació de 

famíles i/o AMPA per tal de fer partíceps a tota la comunitat educativa de les 

activitats que fem a l‟escola, ja que creiem fermament que la implicació de 

tot l‟entorn de l‟alumne és la clau de l‟èxit en l‟educació. 
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Línia metodològica: 

Fomentem la nostra metodologia en:  

 

- L‟ensenyament en la diversitat donant un tractament personalitzat 

contemplant el procés maduratiu de l‟alumne.  

- Donant molta importància a l‟aprenentatge de les llengües com a vehicle 

d‟interacció. 

- En el desenvolupament integral de l‟alumne i emfatitzant a l‟expressió 

corporal, musical, oral, escrita i artística. 

- Ajudant en l‟adquisició d‟autonomia de l‟alumne i fomentant el treball en 

equip. 

- Potenciant la participació de l‟alumnat ens els diferents àmbits escolars i 

en el seu procés educatiu: què sabem, què volem saber, i què hem après 

mitjançant l‟autoavaluació i coavaluació. 

- Integrant les tecnologies digitals en els aprenentatges de forma transversal 

en totes les àrees i desenvolupant el pensament computacional a través 

del Projecte “Tecnologies Digitals per a l‟Aprenentatge”. 

 

La metodologia a la qual fem referència busca una educació integral que 

afavoreixi el desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i 

cognitiu dels alumnes, des d‟una perspectiva que fomenti el raonament, la 

capacitat de crítica i la creativitat. Aquesta metodologia també fomenta les 

actituds positives davant els aprenentatges, estimulant la curiositat, 

l‟observació de l‟entorn i l‟interès per la descoberta com a punt de partida i 

base per tal que els alumnes desenvolupin el gust per aprendre i la pròpia 

capacitat de pensar.  

Ajudem als alumnes perquè vagin construint la seva pròpia personalitat i el 

coneixement del món que els envolta a través de l‟experimentació,  la 

manipulació i la interrelació amb els companys i adults, sent així protagonistes 

dels seus propis aprenentatges.  

Treballem les emocions i les actituds de solidaritat, empatia, responsabilitat i 

respecte. Entenem la diversitat com una manera enriquidora d‟entendre 

l‟educació, que fomenta tolerància, respecte, convivència i possibilita el 

desenvolupament de les capacitats, aptituds i ritmes de cada alumne.  
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Utilitzem les eines tecnològiques en els diferents moments d‟aprenentatge per 

tal que dotin a l‟alumne de les competències necessàries per a l‟ús de les 

noves tecnologies, així com les habilitats, coneixements i actituds perquè pugui 

interactuar i desenvolupar-se en una societat en constant evolució. Donem les 

eines necessàries per adquirir el coneixement d‟instruments i aplicacions dels 

diversos dispositius digitals que té a l‟abast per tal de conèixer el seu 

funcionament i utilitat i ser capaç d‟utilitzar-los segons les seves necessitats. 

Fomentem el tractament de la informació i d‟organització dels entorns digitals 

de treball per transformar-la en coneixement, analitzar-la, establir relacions, 

sintetitzar-la i compartir-la. Treballem col·laborativament amb les eines digitals i 

les diferents formes de participació i comunicació interpersonal. Fomentem 

l‟actitud crítica i reflexiva per saber valorar la informació a què l‟alumne té 

accés, així com conèixer i utilitzar les normes de reconeixement i publicació 

dels materials de la xarxa. Valorem els hàbits, el civisme i la identitat digital així 

com els aspectes ètics i de seguretat implicats.  

 

Tota aquesta metodologia es plasma provocant la curiositat, reptes i donant 

temps per investigar i reflexionar. Encoratgem a l‟alumne a construir els 

aprenentatges i ajudant-lo a prendre consciència del seu progrés en un 

ambient on pugui fer propostes i manifestar la seva manera de pensar. El 

paper del mestre de la nostra escola és d‟acompanyament en el procés 

d‟aprenentatge i creixement. Els encoratgem, els recolzem, els donem 

confiança en sí mateixos i valorem amb justícia el seu esforç. Planifiquem i 

organitzem activitats significatives que permetin la reflexió tenint en compte la 

diversitat i puguin resoldre amb èxit, de manera que els mateixos alumnes 

siguin protagonistes del seu propi aprenentatge.  

 

En totes les àrees fem projectes trimestrals, incloent les tecnologies digitals per 

a l‟aprenentatge i realitzem conferències entre tots els alumnes de l‟escola per 

fomentar l‟expressió oral. Utilitzem el llibre de text pel treball sistemàtic en les 

àrees instrumentals i realitzem projectes d‟investigació i recerca per les àrees 

de descoberta, medi social i natural.  

 

 



Projecte Educatiu de ZER                                                                               ZER Guilleries 

 

 

 

 

 

21 

En l‟etapa d‟Educació infantil el joc és una activitat d‟aprenentatge bàsica 

per al seu desenvolupament, tant en l‟interior com en l‟exterior. Per tant, es 

treballa la imaginació, la creativitat, el raonament, l‟observació, la imitació de 

rols, la pròpia iniciativa i el saber estar, entendre i situar-se en el món.  

Treballem per projectes que contemplen la descoberta d‟un mateix i dels 

altres, la descoberta de l‟entorn i la comunicació i llenguatges. També utilitzem 

quaderns i dossiers per el treball específic de grafomotricitat, numeració i 

grafia. Donem una vital importància a l‟autoconeixement i la gestió de les 

emocions, el joc i el moviment, les relacions afectives i comunicatives i a 

l‟autonomia personal i relacional. Utilitzem com a eines bàsiques 

d‟aprenentatge l‟exploració de l‟entorn, l‟experimentació i interpretació, el 

raonament i la representació. El dia a dia a l‟aula observen, s‟escolten, 

experimenten, parlen, s‟expressen, es comuniquen, interpreten, representen i 

creen de manera adaptada a cada alumne. En els projectes es parteix dels 

coneixements previs i es plantegen propostes significatives que afavoreixin la 

motivació i l‟esforç per aprendre‟n de nous.  Intentem que els alumnes sentin 

satisfacció pel treball ben fet i desenvolupin al màxim les seves capacitats, tant 

de manera autònoma com cooperativa afavorint el creixement personal,  el 

treball en equip i el sentit de la responsabilitat.  

 

 

Criteris per a la concreció i desenvolupament dels currículums 

 

Principis pedagògics 

 

Els principis pedagògics de la ZER es basen en “una escola per a tothom, un 

projecte per a cadascú”. 

1. L‟alumne en el centre. Les decisions educatives estan centrades en 

l‟alumne, en el seu benestar i en els seus interessos. 

2. Es té cura del benestar i de les emocions dels nens i les nenes. La 

comunicació està basada en el respecte. 

3. Es valora l‟èxit de cada alumne en relació a les seves capacitats i 

habilitats.  
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4. Es fan propostes que els alumnes estiguin en condicions de fer i es 

flexibilitza el temps de la seva realització. Es valora el procés i no només 

el resultat final.  

5. S‟ofereix als alumnes activitats que es puguin resoldre aplicant diferents 

estratègies adaptades als estils d‟aprenentatge.  

6. S‟utilitzen estratègies de treball cooperatiu creant entorns de recerca i 

contextos on es promogui la construcció de coneixement. 

7. S‟incorporen mesures i suports per minimitzar les barreres d‟accés a 

l‟aprenentatge i la participació en l‟entorn. 

8. S‟adapten els recursos personals, metodològics, tècnics i materials per 

fomentar l‟autonomia dels alumnes per aprendre. No adaptem els 

alumnes als recursos, sinó els recursos als alumnes. 

 

Objectius 

 

Els objectius estan trets del currículum d‟educació. Els indicadors es troben 

especificats anualment a la Programació General Anual de cada curs i la seva 

valoració es troba especificada tant a la memòria del curs com en el retiment 

de comptes de l‟equip directiu cada quatre anys.  

 

Objectius Indicadors 

1. Conèixer, valorar i aplicar els valors i les 

normes de convivència i respectar el dret a la 

diferència de les persones. 

- Nombre de tallers i 

activitats realitzades sobre 

valors. 

- Tutories realitzades en 

cada cicle.  

2. Valorar el treball cooperatiu, desenvolupar 

hàbits d‟esforç, confiança, iniciativa personal, 

sentit crític, plaer per aprendre i creativitat en 

l‟aprenentatge 

- Treballs presentats a 

finalitzar projectes i unitats 

realitzats amb treball 

cooperatiu.  

3. Adquirir autonomia personal i elaborar una 

imatge positiva d‟un mateix per afavorir 

l‟equitat i desenvolupar les capacitats 

afectives per relacionar-se amb els altres. 

- Valoració de les actituds i 

participació de l‟alumnat 

en les tasques diàries.  
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4. Desenvolupar les competències lingüístiques 

bàsiques per poder-se comunicar de manera 

eficaç oralment i per escrit. 

- Índex dels que superen 

l‟AD i CB lingüístiques 

5. Valorar la lectura i l‟hàbit lector com una 

activitat bàsica per aconseguir aprenents 

autònoms. 

- Índex del grau de 

satisfacció de l‟enquesta 

de l‟alumnat sobre el pla 

lector i buidatge de les 

activitats realitzades.  

6. Desenvolupar les competències 

matemàtiques bàsiques per aplicar-les a les 

situacions de la vida quotidiana 

-Índex dels que superen 

l‟AD i CB matemàtiques 

7. Conèixer, valorar i estimar l‟entorn natural, 

social i cultural més proper. 

- Recull de sortides 

realitzades a l‟entorn 

escolar i participació en 

les activitats proposades.  

8. Utilitzar diferents representacions i 

expressions artístiques. 

- Nombre de treballs 

realitzats sobre els autors 

de plàstica en les diferents 

modalitats artístiques.  

9. Desenvolupar la competència digital i el 

pensament computacional dels alumnes per 

poder interactuar en la societat, fomentar 

l‟autonomia i la construcció de nous 

coneixements.   

- Nombre de treballs 

realitzats utilitzant les TIC. 

-Graelles de control 

d‟activitats en xarxa, 

d‟activitats interactives i 

sessions d‟Scratch. 

10. Valorar la importància de la higiene i de la 

salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l‟EF per 

afavorir el desenvolupament personal i social. 

- Graella de control d‟EF 

on reflexa que porten el 

material necessari per la 

higiene.  

- Nombre de sessions 

dedicades al 

descobriment del propi 

cos.  
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Metodologia de treball 

 

Educació inclusiva: 
 

L‟assoliment d‟una educació integral busca l‟equilibri entre coneixements, 

hàbits i actituds per impulsar el desenvolupament global i l‟equitat. 

 

Compromís amb el medi ambient i l’entorn: 

 
Fonamentem un estil de vida sostenible, que integri una adequada qualitat de 

vida amb un ús responsable dels recursos naturals i uns valors positius envers la 

gestió correcta del medi ambient. 

 

Reflexiva: 
 

La ZER planteja com a objectiu fonamental portar a terme una reflexió i una 

autoavaluació per part de tots els membres que componen la comunitat 

educativa. Aquestes valoracions serviran com a punt de partida per millorar la 

pràctica educativa. 

 

Actitud d’investigació:  

Afavorim els hàbits d‟estudi, d‟investigació, d‟observació, d‟experimentació, 

tècniques de treball i conrear la curiositat i l‟esperit crític per aprendre a 

aprendre.  

 

Potenciació de la creativitat a través de l’educació artística:                                  

Fomentem la creativitat per aprendre a expressar allò que  sentim i què 

pensem utilitzant diferents disciplines: plàstica, expressió corporal, teatre, 

música... 

Desenvolupament de l’educació emocional: 

Donem eines i estratègies per afavorir l‟educació emocional a través de 

programes educatius com Filosofia 3/18, tallers i tutoria. 
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Implicació de la comunitat educativa de cada centre i de la ZER: 

Intentem que la comunitat educativa s‟impliqui en diferents aspectes de 

l‟escola: celebracions, biblioteca, hort, galliner, pati ...  

 

Participació de la ZER en diferents àmbits educatius:  

La ZER participa en diferents programes educatius que ens ofereixen des de 

diferents institucions: 

Ajuntament Viladrau i Taradell 

UVIC: Art i Escola i Ciències pels infants 

Mancomunitat La Plana: activitats mediambientals 

Consell Comarcal: Desendolla‟t 

Departament d‟Ensenyament i XESC: Escoles Verdes 

 

Projecció de les activitats que es realitzen a les escoles de la ZER: 

Donem a conèixer les diferents activitats que es realitzen a les escoles a través 

de les web dels centres, blocs dels programes que intervenim, la revista escolar 

i butlletins de notícies i agendes dels Ajuntaments.  

 

Activitats i treballs a casa:  

A Cicle Inicial es demana fomentar l‟hàbit lector amb l‟ajuda dels pares. 

Si es veu la necessitat, es donarà alguna tasca puntual que ajudi al procés de 

lectoescriptura i en l‟àrea de matemàtiques, pactades prèviament amb les 

famílies. 

A Cicle Mitjà, progressivament, la mestra proposarà activitats per fer a casa i 

així reforçar el treball de classe i s‟inicia el treball de l‟agenda. 

A Cicle Superior tindran diferents tasques de les àrees instrumentals que puguin 

fer de manera autònoma i s‟autogestionin en la utilització de l‟agenda i el 

temps personal per tal de fomentar un hàbit necessari per l‟Educació 

Secundària.  

 

Utilització de l’entorn com a metodologia d’aprenentatge(Viladrau):       

Els Castanyers està en un entorn privilegiat i volem aprofitar aquest recurs.  

És una manera diferent d‟enfocar l‟ensenyament i té una sèrie d‟avantatges:  
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-  És una font d‟experiències d‟aprenentatge. 

- Fa de l‟aprenentatge una experiència multisensorial: quan més sentits 

utilitzes a l‟hora d‟aprendre més retén el teu cervell. 

-  Et permet treballar d‟una manera interdisciplinar. 

-  Et facilita treballar amb les múltiples intel•ligències. 

- Quan estàs estressat, no recordes. Quan sortim fora, disminueix l‟estrès; 

baixa el nivell de cortisona i el cervell pot funcionar millor. 

- Aprenent, fent. 

- Quan sortim utilitzem la memòria implícita.  

- Tenim unes neurones que recorden el que hem fet, en moviment. 

- Les recerques sobre aquest tema mostren una actitud positiva a l‟hora 

d‟aprendre, concentració, bon humor, millor comportament... 

 

Utilització del pensament computacional i les eines digitals com a 

metodologia d’aprenentatge (El Gurri):        
 

 

L‟Escola El Gurri hem incorporat el pensament computacional en els nostres 

aprenentatges. És un procés de resolució de problemes de diferents variables 

que inclou: anàlisi, descomposició i organització de dades, generalització, 

modelat, abstracció i simulació en un ordinador o tauleta de les possibles 

solucions que proposa cada alumne, de manera que automatitzen i 

generalitzen aquest procés a altres problemes. La solució sol ser oberta i 

admeten diferents processos i respostes, així treballem la presa de decisions i 

totes les solucions possibles.  

D‟aquesta manera, també treballem la diversitat, el respecte, la tolerància a 

les decisions preses pels companys, ja que la programació es pot realitzar de 

formes molt diferents. Doncs, és difícil que dos alumnes segueixin exactament 

els mateixos passos per crear una programació seguint una mateixa lògica i 

seqüenciació, és a dir, fins i tot arribant a la mateixa solució, l‟ordre de 

raonament dels dos alumnes pot ser diferent. Podem dir doncs, que la lògica 

de raonament de cada alumne és diferent i això fa que no hi hagi una manera 

correcta de fer-ho, sinó tantes formes correctes com alumnes hagin trobat la 

solució al problema.  De totes maneres, és cert que hi haurà solucions més 

simples que d‟altres, per això també és un aspecte que els alumnes tindran en 
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compte i valoraran en les estructures de programació creades per ells 

mateixos.  

Utilitzar el pensament computacional i aprendre a fer abstraccions milloren i 

reforcen les habilitats intel·lectuals de qualsevol àmbit, no només del digital. El 

treball d‟aquestes tècniques i habilitats ens proporciona beneficis com: 

entendre les dades que ens proporciona qualsevol activitat, analitzar i posar 

en comú com podem solucionar o elaborar una resposta a l‟activitat 

plantejada, utilitzar les eines i tècniques adients per a la resposta i avaluar el 

resultat final de l‟activitat. Així doncs, la manera de programar i pensar ens 

dota d‟habilitats cognitives per estructurar un text, per solucionar problemes 

matemàtics, saber triar diferents estratègies i valorar les pròpies tasques 

realitzades. A l‟aula utilitzem aquestes habilitats per resoldre problemes 

competencials de diferents àmbits: 

- La descomposició  

- El reconeixement de patrons 

- Generalització i abstracció 

- Disseny algorítmic 

La metodologia d‟aprenentatge utilitzant el pensament computacional s‟inicia 

des d‟educació infantil treballant amb les tauletes i alguns elements de 

robòtica com els Bee-Bots. De forma gradual als diferents cicles de primària es 

treballa l‟Scratch júnior fins a arribar a cicle superior que els alumnes el 

treballen ja l‟Scratch amb ordinador i també creen i gestionen els seu propi 

espai web.  

 

L’avaluació i promoció 

 
 

L‟avaluació és contínua, global i formativa i ens serveix com una eina de 

correcció del procés per donar una flexibilitat adequada a les intervencions 

pedagògiques. Tenint en compte que: 

1. Es comparteix amb l‟alumnat els objectius educatius i els criteris 

d‟avaluació i es comprova que se‟ls ha fet seus.  

2. S‟anticipa l‟estructura de les sessions i es dedica temps perquè l‟alumnat 

planifiqui les accions necessàries per resoldre tasques.  
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3. Es promou la intervenció de tot l‟alumnat perquè verbalitzin els 

aprenentatges, els posin en comú alhora que es comprova el seu 

progrés.  

4. S‟incentiva l‟auto i la coavaluació per conscienciar l‟alumnat del seu 

punt de partida i del progrés d‟assoliment dels objectius mitjançant l‟ús 

de rúbriques d‟avaluació.  

5. Es realitzen activitats diverses per avaluar els aprenentatges funcionals i 

contextualitzats, aplicant els coneixements apresos en situacions 

quotidianes.  

6. Es fa un retorn de resultats individualitzat amb comentaris per a la 

millora.  

 

Els mecanismes que utilitzem per a l‟avaluació són: 

Avaluació interna: 

- observació diària (treballs, comportament, hàbits ...). 

- proves específiques de cada àrea (CM i CS). 

- ACL, velocitat lectora, càlcul mental i resolució de problemes a inici i final de 

curs (primària). 

- Prova a Ed. Infantil de consciència fonològica. 

Avaluació externa: 

- Proves del Departament: avaluació diagnòstica i competències bàsiques. 

Això ens serveix tan per millorar el procés d‟ensenyament i modificar les 

actuacions que no han tingut un  resultat satisfactori  com l‟aprenentatge dels 

alumnes. 

Tots els alumnes amb NEE, tant tinguin dictamen o no, se‟ls avalua atenent a 

les directrius dels psicopedagogs i els objectius i continguts mínims de cada 

cicle fent adaptacions metodològiques adequades a cada alumne. En el cas 

d‟alumnes amb dictamen, es faran les adaptacions curriculars  i 

metodològiques acordades amb els professionals.  

Tots els alumnes promocionen sempre i quan assoleixen els objectius mínims de 

cicle. També és té en compte la integració social de l‟alumne dins el grup. 
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Indicadors  

 

L‟avaluació és un element imprescindible per a la millora contínua, i una gran 

eina per la valoració del grau d‟assoliment dels objectius definits. Val a dir, que 

serà revisat també anualment pel claustre de ZER  per analitzar el grau de 

compliment dels objectius i alhora establir-ne les modificacions que s‟estimen 

convenients. Una de les eines que ens faciliten aquesta tasca són els 

indicadors. 

El sistema d‟indicadors emprat a nivell concret constarà específicament en el 

Pla Anual de ZER degut a què no es pot generalitzar pel poc nombre d‟ 

alumnes i per tant anualment s‟especificarà tenint en compte la realitat del 

curs. 

Indicadors de resultats 

 

Utilitzem els resultats de les proves internes, competències bàsiques i avaluació 

diagnòstica. 

- Percentatge d‟alumnes de 6è que superen la mitjana de Catalunya a les CB 

(aprovats/alumnes sisè)*100. 

- Percentatges d‟alumnes de 5è que superen la mitjana de Catalunya a les 

proves diagnòstiques (aprovats/alumnes cinquè)*100. 

- Percentatge d‟alumnes que superen les proves internes d‟ ACL,  Quinzet i 

velocitat lectora (aprovats/ alumnes del curs)*100. 

- Percentatge d‟alumnes que promocionen amb tot aprovat l‟etapa 

d‟educació primària (aprovats/alumnes sisè)*100. 

Indicadors de context 

 

- Percentatge de participació de les famílies en les activitats del centre 

(famílies participants/total famílies escola)*100 

- Percentatge de famílies que assisteixen a les reunions (famílies assistents/total 

famílies)*100 

- Percentatge mobilitat dels mestres de l‟escola (mestres que marxen/total de 

mestres)*100.  
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Indicadors de recursos 

 

- Percentatge d‟ordinadors per alumne (número d‟ordinadors/números 

d‟alumnes)*100 

- Aportacions trimestralment de cada cicle a la pàgina Web. 

- Percentatges de la presència de recursos i continguts TIC en les diferents 

assignatures. 

- Correcta funcionament dels ordinadors i número d‟avaries. 

- Quantitat de sortides trimestrals que es fan seguint el programa Escola al bosc 

Indicadors de processos 

 

- Grau de participació dels pares i mares en la vida del centre. 

- Percentatge de formació permanent del professorat durant el curs  escolar 

(número de Mestres que fan formació/ número de Mestres)*100 

- Percentatge d‟alumnes que reben suport d‟Educació Especial i EAP (número 

d‟alumnes que reben suport/ número total d‟alumnes del centre)*100 

- Quantificació d‟activitats pedagògiques que es fan fora de l‟aula. 

 

 

Projectes ZER  

 

La ZER participa en diferents projectes per afavorir la millora de les 

competències. 

Projectes Mediambientals: 

 

Escoles Verdes: Un programa impulsat pel departament de Medi ambient de 

la Generalitat de Catalunya per treballar aspectes de sostenibilitat. Les 

actuacions que portem a terme són:  

Objectiu  Actuació 

Conèixer els diferents elements i 

eines necessàries per tenir cura de 

les actuacions que es fan als centres 

i veure‟n la seva evolució.   

L‟hort, el compostador, l‟estació 

meteorològica i el galliner 
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Conscienciar i programar 

actuacions dels alumnes de la 

importància de l‟estalvi energètic. 

Estalvi Energètic: reducció de residus i 

energia. Projecte Desendolla‟t, reciclatge 

de tòners i piles. Recollida de taps de 

plàstic i d‟alumini. 

Aprofitar l‟entorn proper com a eina 

mediambiental. 
Activitats en el medi. 

Crear una comissió que reguli les 

actuacions d‟Escoles Verdes. 

Organització i dinamització del treball 

comunitari (Comissió ambiental) 

Col·laborar amb la Xarxa d‟escoles 

per la Sostenibilitat. 

Participació en el Simposi i els fòrums de  la 

XESC i d‟Escoles Verdes 

Fomentar els hàbits saludables. Bons hàbits alimentaris i salut. 

 

Viu al parc: Trobada anual d‟escoles que pertanyen al Parc Natural del 

Montseny per treballar diferents aspectes mediambientals i amb el material 

recollit es realitza l‟agenda escolar del proper curs. Aquesta trobada cada any 

varia la seva ubicació dins del parc.  

 

Objectiu  Actuació 

Trobada de totes les escoles del 

Parc del Montseny 

Sessions realitzades a l‟aula, per tal de 

conèixer l‟espai Natural del Montseny. 

Conscienciar als alumnes de tenir 

cura de l‟espai Natura. 

Visualització d‟imatges referents al Parc 

Natural. 

Potenciar i fomentar l‟exercici físic 

dels alumnes. 

Conscienciació envers la correcta 

conservació del Parc Natural del Montseny 

per tenir unes nocions prèvies abans de fer 

la corresponent activitat i posterior sortida. 

Afavorir la relació dels alumnes de 

les diverses escoles. 

Realització d‟uns tallers preparats per 

l‟organització del taller de cultura. 

Compartir amb les escoles 

actuacions/activitats que s‟han fet a 

cada centre. 

Elaboració d‟un escrit/article per l‟agenda 

conjunta del curs vinent. 

 

Projecte Rius (Viladrau): Programa impulsat pel departament de Medi ambient 

de la Generalitat de Catalunya per estudiar i conservar un trams de riu proper 

al municipi. Es fan dues inspeccions anuals i s‟envien les dades recollides i des 

de l‟organització  s‟elabora un informe sobre l‟estat dels rius a Catalunya. 

Objectiu  Actuació 

Participar com a centre 

col·laborador en la recollida de 

dades del Projecte Rius. 

Fem dues sortides: una a la tardor i l‟altra a 

la primavera. 

Conèixer els diferents elements i 

treure conclusions sobre l‟estat del 

Per grups hem realitzat la inspecció del 

tram de la Riera Major. 
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riu (vorals, aigua....). 

Saber treballar en grup. 
S‟analitza l‟estat de l‟aigua, el cabal, els 

vorals, els macro invertebrats... 

Treballar diferents aspectes 

matemàtics: mesures, fórmules, 

mitjanes ... 

Posada en comú les diferents dades 

extretes. 

 

 

 

Montseny a l‟escola (Viladrau): Projecte organitzat per les diputacions de  

Girona i Barcelona amb l‟objectiu de donar a conèixer la realitat del Parc 

Natural del Montseny; el mas i la vida a pagès, el cicle de l‟aigua i l„estudi dels 

diferents ecosistemes del parc. 

Projectes Artístics: 

 

 

Art i escola: Projecte impulsat pel CRP d‟Osona, ACVIC i la Universitat de Vic 

per treballar de manera global les diferents tècniques artístiques. El treball final  

queda exposat en el centre d‟art ACVIC. 

 

Objectius Actuacions 

Promoure i donar valor a la 

presència de l‟art a 

l‟escola 

Exposició dels treballs realitzats en les dependències 

del centre. 

Treballar el tema proposat 

a través de l‟expressió 

artística 

Amb als alumnes de primària realitzar un treball 

interdisciplinari segons el tema que ens proposin. 

Mostrar i difondre els 

treballs realitzats 

Exposició dels treballs realitzats a la Galeria d‟Art 

contemporani de Vic. 
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Projecte flabiol: projecte impulsat per la RISCLA que consisteix en introduir el 

flabiol i el tamborí com a instrument escolar, per tal que sigui present en la vida 

diària i en les festes que tradicionalment se celebren a l‟escola. S‟estudia el 

flabiol i es construeix el tamborí amb material de ferreteria. El treball final es 

reflecteix en les trobades anuals flabiolaires escolars. 

Objectiu  Actuació 

Construir un tamborí 
Construcció del tamborí. Treball interdisciplinari 

amb l‟àrea de matemàtiques i artística.  

Aprendre a tocar el flabiol 

i el tamborí 

Estudi de flabiol i el tamborí. 

Trobada de flabiolaires. 

Conèixer instruments, 

agrupacions i tradicions 

catalanes 

Adquisició de conceptes i tradicions del nostre 

país.  

 

Projectes lingüístics: 

ILEC: Programa impulsat pel Departament d‟Ensenyament per potenciar la 

lectura escolar dels centres. Té una durada de tres anys: el gust per la lectura,   

saber llegir i llegir per aprendre. 

Durant el curs es desenvolupen unes activitats que queden reflectides en el Pla 

d‟Acció. 

Objectiu  Actuació 

Fomentar el gust per la 

lectura 

Planificació dels 30 minuts de lectura diaris per 

cicles. 

Realització de clubs de lectura. 

Creació d‟espais literaris i lectura en veu alta. 

Agrupació d‟alumnes per fer els padrins 

lectors.  

Dinamització de la biblioteca mitjançant 

activitats diverses. 

Sessions de lectura individual on cada alumne 

pot portar el què més li agradi. 

Saber llegir 

Planificació d‟estratègies de lectura 

Seqüenciació didàctica dels tallers de lectura 

Aplicació d‟estratègies metodològiques de 

millora de la fluïdesa lectora. 

Llegir per aprendre 

 

Incorporació d‟estratègies de comprensió en 

les activitats de lectura. 

Anàlisi de textos. 

Planificació del Pla Lector.  
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Integrar la llengua anglesa en diferents àrees: La línia de ZER és treballar 

l‟ensenyament de continguts curriculars d‟altres àrees en llengua anglesa a 

través d‟estratègies i recursos en la mesura del possible (no sempre disposem 

dels recursos humans necessaris). Cada any s‟intenten organitzar el recursos de 

manera que es pugui treballar una part del medi, d‟educació artística, 

educació física o matemàtiques en anglès.  

Projecte anual 

 

Les dues escoles de la ZER realitzen el projecte interdisciplinari comú. S‟intenta 

buscar una temàtica propera o que es pugui interrelacionar amb un altre 

projecte de la ZER per treballar-ho de forma transversal. 

Programes internacionals 

 

La línia de la ZER és intentar participar en programes educatius que ens 

faciliten el Departament d‟Ensenyament, Ministeri d‟Educació i Comunitat 

Europea. Estem oberts a nous projectes que ens puguin oferir des de diferents 

entitats educatives.  

Premis i concursos 

 

A cadascuna de les escoles de la ZER, es valora el fet de participar a diferents 

concursos amb la finalitat de motivar l‟alumnat.  

Alguns dels concursos que participem habitualment són: la gimcana de 

llengües, concursos literaris,  matemàtics, de dibuix.... 

 

Relació amb la comunitat educativa 

 

Principis de servei, relació amb les famílies i  atenció al públic 

 

En el Pla Anual de ZER s‟estableixen els horaris de visites dels tutors/es i de la 

direcció. La direcció es reunirà periòdicament amb l‟AMPA i sempre que 

calgui a proposta de cadascuna de les parts. 
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La relació amb les famílies 

Els pares estan  al corrent de les activitats de la ZER.  

La seva participació és a través del Consell Escolar de ZER, encara que la seva 

actuació va lligada més estretament al Consell Escolar de les pròpies escoles,  

Els pares col·laboren amb algunes activitats organitzades per cada centre. 

 

Revista i pàgina Web 

Les dues escoles utilitzen la pàgina web per projectar les diferents activitats 

realitzades.  

L‟escola el Gurri publica una revista anual. 

La col·laboració entre els sectors de la comunitat educativa 

 

IES Taradell 

Es fa el traspàs a secundària per garantir que l‟institut disposi de la màxima 

informació de l‟alumnat que li arriba dels nostres centres.  

Es fa una visita anual amb els alumnes de 6è, per donar-los a conèixer l‟institut 

on cursaran la secundària. 

Des de la inspecció es promouen trobades de coordinació amb l‟IES Taradell. 

 

Llar d’infants 

Es fa el traspàs d‟informació del l‟alumnat que serà acollit al centre. 

 

EAP 

Equip d‟Assessorament Psicopedagògic. 

 

AMPA 

Associació de Mares i Pares d‟Alumnes del centre 

 

La relació del centre amb l’entorn social 

 

Ajuntament de Viladrau 
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A Viladrau se celebra conjuntament la Festa de l‟arbre. 

 

Ajuntament de Taradell 

- Es participa en els tallers de poesia, conjuntament amb les altres 

escoles de la població. 

- Es participa en les sessions del taller de valors impartit per una 

monitora al propi centre. 

- Oferim un petit concert anual, per Nadal, als Habitatges Vilademany 

(centre d‟avis) amb  l‟assistència dels alumnes de la Llar d‟Infants. 

- Visitem la Biblioteca pública Antoni Pladevall en algunes ocasions. 

- Som centre de recollida selectiva del barri d‟alguns productes que 

cal portar a la Deixalleria amb el suport d‟un pare. 

- Es participa en diferents festes locals per a apropar l‟escola a 

l‟entorn. 

- S‟organitza la festa anual de l‟escola coincidint amb la festa major 

del barri. 

- Es participa de manera triennal en la festa dels avis del poble. 

- Es pretén que la l‟escola, per la seva situació, no es vegi aïllada per 

la qual cosa es va gestionar, amb l‟Ajuntament, el compromís de 

facilitar-nos el desplaçament per a participar, amb la població, en 

totes aquelles activitats en que hi participen les altres escoles del 

poble o bé aquelles sortides que la nostra escola programa per a 

descobrir i conèixer els serveis de la població. Amb aquesta finalitat 

l‟Ajuntament paga en la seva totalitat el transport. També ens el 

paga per a participar en aquelles activitats en que ens hem de 

desplaçar a l‟altra escola de la ZER per a participar de les activitats 

que s‟organitzin.  

 

Consell Comarcal d’Osona 

Gestiona el menjador escolar.  

Projecte desendolla‟t. 

 

Mancomunitat la Plana 

Ens ajuda en projectes mediambientals que duem a terme a l‟escola 
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Diligència per a fer constar que aquest PEZ, ha estat consensuat  en el 

Consell Escolar de ZER en data 23 de maig de 2018 estant presents tots els 

membres que el componen. 

 

I com a directora de ZER l‟aprovo. 

 

I perquè consti on convingui ho signo amb el Vist i Plau de la directora. 

 

 

Vist i Plau 

El secretari         La directora 

 

 

Èric Vila de Mas                      Núria Mallén Pomés 
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PROJECTE LINGÜÍSTIC 

 

 

 

Introducció 

 

Presentació del document 

En el projecte lingüístic es recullen els aspectes relatius a l‟ensenyament i l‟ús 

de les llengües en la ZER. El PEC i, concretament, els trets d‟identitat de la 

nostra escola, defineixen el centre com a escola catalana, i és per això que el 

desenvolupament i la concreció d‟aquest Projecte Lingüístic es pot considerar 

com un objectiu d‟escola de caràcter principal i prioritari. 

Aquest projecte està basat en uns principis d‟actuació que fan possible, en 

finalitzar l‟etapa de primària, haver assolit els objectius assenyalats en el 

projecte curricular de cada centre. 

Les escoles de la ZER han de promoure la introducció dels alumnes en la nostra 

realitat sociocultural i és per això que posarà els mecanismes necessaris perquè 

tothom s‟integri igual en la nostra realitat. 

 

Context sociolingüístic 

 

Alumnat 

El 90 % de l‟alumnat son catalans. La seva llengua vehicular és el català, tant a 

casa com a l‟escola. Hi ha hun 10% d‟alumnat nouvinguts: sud-americans, 

africans i polonesos. Tot i això la majoria d‟aquests alumnes a l‟escola parlen 

també el català, exceptuant dels que puguin arribar durant el curs i els que 

comencen l‟escolarització 
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Entorn 

La Llengua catalana és el vehicle d‟expressió quotidià en tots els àmbits (entre 

mestres, mestres i alumnes, mestres i pares, entre alumnes i amb tot el personal 

que d‟una manera esporàdica o continuada intervé a l‟escola). Així mateix, la 

llengua catalana és vehicle de comunicació de tots els aprenentatges 

exceptuant la llengua castellana i la llengua anglesa. 

La ZER té en compte que els alumnes de parla diferent a la catalana tenen 

més dificultats durant el primer any que s‟escolaritzen. 

 

Llengua catalana, llengua vehicular i d’aprenentatge 

 

 La llengua catalana  vehicular i d’aprenentatge 

La llengua de referència és el català. S‟utilitza com a vehicle de comunicació 

en tots els àmbits del centre i de les relacions amb l‟entorn. 

El català, eina de convivència 

El centre utilitza el català en tots els àmbits. S‟intenta que l‟alumnat nouvingut 

es vagi integrant en la utilització de la llengua catalana. 

Programa d’immersió lingüística 

A la ZER hi ha una mestra d‟educació especial i rebem l‟assessorament de 

l‟EAP mensualment i assessorament del LIC per acollir els nous alumnes. 

 Llengua oral 

Es prioritza molt la llengua oral. A educació infantil, en les converses diàries, 

conferències, notícies, en el treball de les emocions... A Primària s‟intenta que 

verbalitzin les seves experiències, exposin els treballs a la resta de companys i 

agilitzin la fluïdesa amb la lectura. En cada curs es procura fer una 

dramatització, un taller de teatre o expressió corporal 
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Llengua escrita 

Es treballa l‟expressió escrita des de totes les àrees intentant assolir unes 

competències lingüístiques al finalitzar cada cicle de manera gradual. Per 

aconseguir-ho s‟apliquen les orientacions que dóna el Currículum i es 

planifiquen activitats d‟escriptura que tinguin en compte les necessitats 

educatives i acadèmiques de cada cicle. 

Relació llengua oral i llengua escrita 

El centre creu que cal una bona competència oral per realitzar una correcta 

expressió escrita i, per tant es planifiquen activitats des de totes les àrees en 

què la relació de la llengua oral i escrita és inherent. 

La llengua en les diverses àrees 

El claustre considera que per assolir el nivell adequat d‟expressió o comprensió 

en català, cal que s‟hi impliqui el professorat de totes les àrees. S‟apliquen 

metodologies i suports didàctics que estimulen l‟expressió oral i escrita en 

català. 

Continuïtat i coherència entre cicles i nivells 

Hi ha un treball conjunt a tota la Primària: les programacions i els criteris 

d‟avaluació els revisa conjuntament tot el claustre. També es fa el traspàs 

d‟informació quan hi ha canvi d‟etapa o de cicle. 

Acollida d’alumnat nouvingut i ensenyament inicial de la llengua vehicular 

El pla d‟acollida és comú a tota la ZER. Quan arriba un alumne/a nou o 

mestre/a nou a l‟escola s‟activa el protocol esmentat en el pla d‟acollida. 

Alumnat que desconeix les dues llengües oficials 

Com que no hi ha aula d‟acollida a cap de les dues escoles, quan arriba 

alumnat nouvingut que desconeix les dues llengües oficials el tutor/a és el 

responsable de l‟aprenentatge inicial de la llengua amb el suport de la mestra 

d‟educació especial i del LIC. Es busquen recursos i mètodes que facilitin la 

comunicació amb l‟alumne/a i la família i que afavoreixin l‟aprenentatge de la 
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nova llengua. S‟utilitzen els suports visuals i l‟expressió oral s‟acompanya de la 

gestual). 

Atenció a la diversitat 

L‟atenció a la diversitat es porta a terme a cada aula fent desdoblaments, 

reforços o atenció individualitzada, quan és necessari. El centre no considera 

únicament els alumnes amb necessitats educatives especials com a atenció a 

la diversitat, sinó que s‟atén a tots aquells alumnes que ho requereixen. Se 

segueix una línia d‟actuació: detecció de les dificultats, derivació a educació 

especial, derivació a EAP o altres centres educatius, definir les actuacions que 

cal realitzar i fer el seguiment. 

Activitats d’incentivació de l’ús de la llengua 

Es porten a terme diverses estratègies per treballar l‟ús del català com: 

desdoblament en grups, tallers d‟expressió escrita i de lectura. 

Avaluació del coneixement de la llengua 

A primària es passen unes proves de comprensió lectora ACL i de vellositat 

lectora a principi i a final de curs. Amb aquestes proves valorem el progrés dels 

alumnes respecte la llengua. A més, a CM i CS es passen diverses proves 

durant el trimestre i es fa una avaluació trimestral; també es valora la feina feta 

a classe, l‟actitud, els deures, .. 

 Materials didàctics 

A l‟hora de determinar els materials didàctics per l‟aprenentatge de la llengua 

catalana, s‟apliquen criteris clars i coherents sobre quines han de ser les seves  

funcions. S‟està iniciant una línia metodològica en l‟ensenyament i 

aprenentatge de la lectura i l‟escriptura marcant en cada etapa o cicle quins 

objectius s‟han de complir. 
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Usos lingüístics 

El centre no s‟ha plantejat treballar explícitament els usos lingüístics ja que tot 

l‟equip de mestres fa servir com a llengua vehicular el català, així com la gran 

majoria de l‟alumnat. 

Usos tecnològics 

S‟ha convertit en la matèria didàctica més important per l‟aprenentatge de la 

lectoescriptura. 

Català i llengües d’origen 

El professorat disposa d‟informació sobre les diverses llengües familiars dels 

alumnes, les valora i les té en compta. 

 

La Llengua castellana 

 

Introducció de la llengua castellana 

La ZER no disposa de llibres per fer llengua castellana i es treballa més per 

projectes, tallers, etc. A català ja es treballen les estructures comunes, i  per 

tant a castellà es treballa més el vocabulari dels diferents àmbits i el llenguatge 

oral. 

Llengua oral 

Es treballa bàsicament el llenguatge oral estàndard a tots els cicles. 

L‟educació Física a CM i CS es fa en castellà a l‟escola d‟ El Gurri i la educació 

visual i plàstica a CS en anglès. També es fan projectes de llengua castellana 

sobre temes que interessen a l‟alumnat. 

Llengua escrita 

Se segueixen les pautes que estableix el currículum. Les activitats que es 

proposen estan lligades amb els continguts que es treballen. La coordinació 

entre els mestres de llengua castellana i catalana no és necessària perquè 

acostuma a ser la mateixa persona. 
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 Alumnat nouvingut 

Com que a la ZER la llengua vehiculat de la comunitat educativa és el català, 

els alumnes nouvinguts se‟ls introdueix com a primera llengua. En una fase 

posterior s‟inicia la llengua castellana i l‟anglesa. 

 

 La llengua anglesa 

 

Estratègies generals per l’assoliment de l’objectiu de l’etapa 

La ZER ha optat per iniciar la llengua estrangera a l‟Educació Infantil . Pensem 

que així tindran un primer contacte amb la llengua. El tractament és a nivell 

oral, sense llibre i a través de cançons, jocs, danses,  DVD‟s vídeos,..  

A Primària es fan les avaluacions pertinents a finals de cada trimestre i de cada 

cicle.  

La línia és anar augmentant les hores d‟anglès progressivament tant a primària 

com a infantil. Prioritzar l‟aprenentatge de la llengua anglesa, fent servir 

l‟anglès com a llengua vehicular en altres àrees. 

Desplegament del currículum 

Els centres segueixen una programació d‟estructura seqüencial per cursos. Els 

llibres que hem escollit segueixen una distribució coherent dels continguts i 

tenen en compte l‟atenció a la diversitat amb fitxes de reforç i d‟ampliació 

segons les necessitats de l‟alumnat. També es treballa en molts d‟altres 

materials complementaris (jocs, vídeos, DVD‟s, TIC‟s, materials audiovisuals, 

etc,...) per ampliar els coneixements de l‟alumnat en els diferents àmbits de la 

llengua. 

 

Metodologia 

Les especialistes d‟anglès intenten coordinar-se de manera voluntària per 

mantenir un seguiment entre els diferents cicles.es programen activitats fora 
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del centre, com pot ser anar al teatre amb anglès, cançons i altres activitats. 

Els llibres ja treballen d‟una manera transversal i les unitats de programació 

s‟han fet de manera conjunta amb totes les especialistes. 

Aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera 

La ZER té un PELE en l‟area ViP. A part, sempre que els recursos humans ho fan 

possible s‟intenta fer part d‟altres àrees en anglès (EF, Medi, Matemàtiques...) 

 

Projectes i programes plurilingües 

L‟escola Els Castanyers està fent la formació per ser un centre GEP (Grup 

Experimental Plurilingüe). Aquest programa ens facilita un canvi metodològic 

en el procés d‟ensenyament-aprenentatge, aposta per una concepció 

globalitzadora de l‟aprenentatge de la llengua anglesa i enfocat amb 

l‟alumne. 

A més hi ha un increment del  temps d‟exposició de les hores d‟anglès , ja que 

l‟objectiu és fer altres àrees curriculars en anglès. En aquests moments es fa 

tota la plàstica de primària, experiments a CM i CS , 1 sessió de matemàtiques 

a CS, i part de l‟EF a CM i CS. 

 

Organització i gestió 

 

La llengua del centre 

El criteri lingüístic del centre és utilitzar el català per fer tots els documents del 

centre. 

Documents del centre 

Els documents de centre: PEZ, NOFZ i PAZ en els apartats referits a la llengua 

catalana es donen a conèixer a tota la comunitat educativa a través del 

consell es colar i es revisen periòdicament. 
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Us no sexista del llenguatge 

Tot i que en els documents no es reflecteixi l‟ús no sexista del llenguatge, si que 

es valora en la feina dels mestres del dia a dia. 

Comunicació externa 

En general es fa tota en català, però es té en compte la gent nouvinguda. 

Llengua de relació amb famílies 

El centre no disposa d‟un seguiment de compliment per tal que es parli en 

llengua catalana amb les famílies perquè tota la comunitat educativa ja està 

conscienciada d‟aquest fet. La majoria son catalanoparlants i en el cas que 

no ho siguin es demana un traductor al consell comarcal.  A poc a poc se‟ls fa 

prendre consciència de que la llengua vehicular a l‟escola és el català. 

Serveis d’educació no formal 

Tots els serveis d‟us no formal del centre utilitzen sempre la llengua catalana 

com a llengua habitual, la comunicació amb els alumnes i amb el centre 

sempre és en català. 

Activitats extraescolars  

Les activitats extraescolars es realitzen sempre en català (a no ser que sigui 

anglès). 

No hi ha una coordinació explicita amb el centre perquè se segueixin els 

objectius del projecte lingüístic ja que sempre s‟utilitza el català. 

Contractació d’activitats extraescolars a les empreses 

Totes les empreses que fan activitats extraescolars utilitzen sempre el català. 

L‟escola no ha de demanar-ho perquè ja es compleix. 

 Llengua i entorn 

No hi ha cap pla educatiu d‟entorn perquè no es considera necessari en la 

realitat del poble, ja que l‟ús de la llengua catalana està totalment estès. 
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Actituds lingüístiques 

En la nostra ZER no hi ha cap problema de diversitat lingüística ni 

interculturalitat, tot i que hi ha immigrants, estan totalment integrats i parlen el 

català com a llengua vehicular a l‟escola. 

Mediació lingüística (traducció i facilitació) 

El centre no ha hagut de regular l‟ús del català en cap dels tres àmbits perquè 

és la llengua pròpia i vehicular de tota la comunitat educativa. 

Alumnat Nouvingut 

Amb l‟alumnat nouvingut s‟intenta parlar sempre en català i es procura que 

se‟l pugui atendre de manera individualitzada a l‟aula d‟educació especial 

per facilitar l‟aprenentatge. 

El pla de formació de centre en temes lingüístics 

No s‟ha fet cap reflexió sobre activitats de formació lingüístiques, cada 

mestre7a da les que es considera oportunes. 

Coordinació cicles i nivells 

Es treballa a nivell de claustre i coordinació primària i infantil, per tant, la 

coordinació de les llengües curriculars es fa durant l‟etapa educativa. 

Estructures lingüístiques comunes 

La ZER ha reflexionat sobre el tractament de les estructures lingüístiques 

comunes. Bàsicament les estructures comunes es fan en català, el castellà es 

treballa per projectes. 

Projecte d’innovació 

La ZER participa en el projecte de l‟ILEC (Impuls de la lectura). 

Biblioteca escolar 

Els centres de la ZER tenen una biblioteca i es promouen activitats per 

dinamitzar-les mitjançant el pla lector. 
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Accés i us de la informació 

La ZER fa activitats que intenten donar resposta a les necessitats d‟informació 

de l‟alumnat. Majoritàriament les activitats es tenen en la cerca i la localització 

d‟informació a través d‟internet i se‟ls ajuda a processar-la. Es té cura que 

l‟alumnat presenti la informació cercada en la llengua en què s‟ha treballat 

l‟activitat. 

Pàgina web del centre 

Agora.xtec.cat/zerguilleries/ 

Intercanvi i mobilitat 

Generalment les sortides  i activitats que es fan no estan relacionades 

directament amb la competència lingüista.  

Dimensió internacional del centre educatiu 

La línia de la ZER es promoure el màxim de programes educatius que ens 

faciliten el Departament d‟Ensenyament, Ministeri d‟Educació i Comunitat 

Europea. 

La línia de ZER és mantenir el Projecte Erasmus i en cas que no fer-lo, fer ús dels 

recursos de l‟etwinning. 

Estem oberts a nous projectes que ens puguin oferir des de diferents entitats 

educatives. 
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PLA D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

 

 

 

Introducció 

 

Avui en dia ens trobem davant una diversitat que l‟escola ha de donar 

resposta a les diferents característiques i necessitats que presenta l'alumnat. 

Per aquest motiu hem d‟elaborar un Pla d‟Atenció a la Diversitat que doni 

resposta a les necessitats educatives que es presenten.  

L‟objectiu d‟aquest Pla d‟Atenció a la Diversitat és que, a partir de la realitat 

dels nostres centres, dissenyar una organització, una metodologia i uns 

objectius a assolir per poder donar una resposta adequada a les necessitats 

del nostre alumnat. 

Pensem que tots els infants presenten unes determinades necessitats 

educatives, que poden ser més o menys significatives però, que totes mereixen 

la resposta més adequada possible. 

Aquestes necessitats educatives són canviants i requereixen de respostes 

diverses. 

Atendre aquesta diversitat com a mesura de millora de la qualitat de 

l‟ensenyament és un dels objectius prioritaris de la nostra ZER, ja que pensem 

que és la millor forma que tots i cada un dels nostres alumnes puguin aprendre, 

alhora que es du a terme la seva integració en el nostre entorn cultural i 

lingüístic. 

Aquest Pla d‟Atenció a la Diversitat pretén treballar a tres nivells: a nivell de 

centre, a nivell de professorat i a nivell d‟alumnat. 

 

Determinació d’objectius 

 

Estratègies generals per l’assoliment de l’objectiu de l’etapa 

Els objectius generals d‟aquest pla són: 

- Propiciar una individualització de l‟ensenyança, tenint en compte els 

coneixements, interessos i expectatives de l‟alumnat. 
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- Motivar l‟alumnat amb activitats ajustades als seus coneixements previs i 

capacitats d‟aprenentatge, de forma que connectin amb els seus interessos. 

- Elaborar una estratègia adaptada com a forma d‟aconseguir el major 

ajustament possible, mitjançant procediments i processos diferents. 

 

Projecte organitzatiu 

A la ZER Guilleries entenem els suports escolars com a totes aquelles 

mesures que articula el centre per donar resposta a les necessitats educatives 

dels alumnes (organitzatives, metodològiques, curriculars...) que permetin 

reduir i/o suprimir les barreres a l‟aprenentatge i la participació. 

Els recursos personals del centre per atendre les necessitats educatives 

específiques de suport dels alumnes són: 

 Els mestres tutors 

 Els mestres especialistes(anglès, música, educació física...) 

 Els mestres especialistes en educació especial  

 Els mestres de suport (educació infantil) 

 

Altres serveis educatius i professionals que intervenen a l´escola: 

 

Professionals i/o serveis d’atenció 

Assessor psicopedagògic de l‟EAP  

Treballadora social de l‟EAP  

Fisioterapeuta de l‟EAP (Viladrau) 

Assessora LIC  

Educador social  

Psicòlegs i psiquiatres del CSMIJ  

Psicòlegs i psiquiatres privats 

Professionals del CDIAP (Viladrau) 

 

El suport específic dels professionals d‟educació especial del centre es 

considera un recurs més per atendre les necessitats educatives específiques 

dels alumnes. 

L‟atenció educativa dels MEE de la ZER, anirà adreçada a l‟alumnat amb més 

necessitats de suport (prioritzant els alumnes amb dictamen de l‟EAP i els que 
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presenten més barreres en l‟aprenentatge) donant suport al professorat en la 

planificació i desenvolupament de les activitats del grup classe per afavorir la 

participació de tot l‟alumnat en les activitats a l‟aula ordinària. 

 

 

Comissió d’atenció a la diversitat 

 

Entenem la Comissió d‟atenció a la diversitat com l‟instrument que té el centre 

per dissenyar i fer el seguiment de les mesures i els programes que es duguin a 

terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de l‟alumnat del 

centre. 

Objectius 

● Dissenyar i fer el seguiment de les mesures i els programes que es duguin a 

terme per atendre la diversitat de les NEE de l‟alumnat. 

● Acordar els criteris bàsics d‟atenció a la diversitat del centre a partir de les 

propostes de cadascun dels professionals i recollint les necessitats dels cicles i 

de l‟equip docent. 

● Prioritzar les necessitats de suport de l‟alumnat i establir els criteris d‟atenció, 

optimitzant els recursos propis. 

● Identificar els circuits de comunicació per a la gestió de les demandes del 

professorat i per al retorn de la informació al professorat 

 

Integrants 

● Directora i/o cap d‟estudis  

● Mestres d‟educació especial 

● Coordinadora LIC de l‟escola 

● Coordinadors/es de cicle (si cal) 

● Psicopedagog de l‟EAP 

Si fos necessari la CAD pot convocar a: tutors, treballadora social,... i d‟altres 

professionals que es considerin necessaris en el tema a tractar. 
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Periodicitat de les reunions 

Les reunions ordinàries de la CAD es faran cada principi i final de curs. Es 

podran realitzar, amb caràcter extraordinari, totes les que es considerin 

necessàries. 

 

Actuacions prioritàries de la CAD 

●  Detecció i priorització dels alumnes que requereixen algun suport educatiu  

a partir de les demandes dels tutors. 

● Identificació dels criteris de priorització de les necessitats educatives 

especifiques de suport de l‟alumnat del centre. 

●  Identificació del tipus de recurs que requereix cada alumne (temporal i/o 

permanent). 

●  Hores d‟atenció del mestre d‟educació especial. 

●  Hores de tutors lliures del seu grup i de mestres especialistes. 

●  Altres professionals externs a l‟escola: logopeda CREDA, fisioterapeuta... 

● Gestió del nombre total dels recursos per atendre la diversitat (nombre 

d‟hores de professorat especialista, nombre d‟hores d‟altres mestres. 

●  Presa de decisió respecte de les diferents modalitats d‟atenció a la diversitat 

al centre: suport dins de la classe, desdoblaments, suport fora de l‟aula, grups 

de reforç de determinades àrees, tipus d‟agrupaments... 

●  Establiment dels objectius i continguts mínims de cada cicle que permetin, 

de manera més racional i coherent, l‟elaboració dels Plans individuals/Plans 

personalitzats, dels alumnes amb més barreres a l‟aprenentatge i participació. 

●  Aprovació dels PI. 

●  Criteris per la repetició de curs dels alumnes. 

● Elaboració dels criteris que permetin disposar d‟un fons de recursos a la 

inclusió, que facilitin l‟atenció als alumnes amb més necessitats de suport. 

●  Seguiment i avaluació de les mesures que s‟adoptin a la CAD. 

●  Avaluació del funcionament de la pròpia comissió. 

● Recollida dels acords presos i fer-los extensius al claustre, cicles i equip 

directiu . 
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Mesures i recursos d’atenció a la diversitat 

1. Educació Especial 

1.1. Funcions dels mestres especialistes en educació especial 

●  Identificació, amb la col·laboració de l'EAP, de les necessitats 

educatives de 

l‟alumnat que presenta necessitats especifiques de suport i la col·laboració 

en la concreció del corresponent pla d‟intervenció. 

● Col·laboració amb els tutors en la concreció dels plans individuals i/o 

adaptacions del currículum així com en la preparació i adaptació 

d‟activitats i materials didàctics que facilitin l‟aprenentatge d‟aquest 

alumnat i la seva participació en les activitats del grup classe ordinari. 

● Desenvolupament de les activitats i programes específics que aquest 

alumnat requereixi. 

●  Col·laboració en el seguiment i avaluació d‟aquest alumnat. 

●  Gestió de recursos de suport per la inclusió escolar del centre que 

permetin la millora dels processos d‟ensenyament aprenentatge de tots els 

alumnes. 

L‟atenció als alumnes per part dels mestres especialistes en educació 

especial es durà a terme: 

- Dins l‟aula ordinària, conjuntament amb el tutor o tutora, per tal d‟oferir 

a aquest alumnat oportunitats de participar en els entorns i activitats el 

més normalitzats possible. 

- En grup reduït o atenció individual fora de l‟aula ordinària. 

Tal i com queda recollit a la normativa d‟inici de curs: 

“Sempre que es pugui i es consideri adequat, es prioritzarà que l‟atenció 

educativa específica es faci a l‟aula ordinària” 

 

1.2. Criteris d'atenció preferent dels alumnes amb necessitats educatives  

específiques 

● Alumnes que presentin NEE greus i permanents i que requereixin especial 

atenció (dictamen EAP). 

● Alumnes que presentin un retard significatiu en l'assoliment dels 

aprenentatges (retard de dos o més cursos) (PI). 

●   Alumnes amb dificultats de lectoescriptura de P5 i CI. 
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● Alumnes que presentin avançament significatiu en l'assoliment dels 

aprenentatges (altes capacitats). 

●  Alumnes amb problemàtiques emocionals i/o socials greus que 

comportin un 

endarreriment significatiu en l‟aprenentatge. 

●  Alumnes amb problemàtiques conductuals i de personalitat greus. 

 

1.3. Modalitats d’intervenció 

En general les modalitats d'intervenció dels especialistes en educació especial 

prioritàriament seran: 

●  Suport als mestres tutors a l'aula ordinària: grups reduïts, treball individual. 

●  Suport als mestres especialistes dintre de les aules ordinàries. 

●  Treball fora de l‟aula ordinària: grups reduïts, treball individual (per 

treballar 

aspectes molt concrets i limitats en el temps). 

En qualsevol cas, la coordinació amb els mestres tutors i els mestres 

especialistes serà constant, per tal de garantir la coherència en els criteris 

de treball i els objectius a assolir. 

 

1.4. Intervenció a Educació Infantil 

A tall orientador: 

 Detecció, conjuntament amb els/les mestres tutors/es, dels problemes 

d‟adaptació, interacció i llenguatge, ... 

 Derivació a l‟EAP d‟aquells casos que requereixen una avaluació 

psicopedagògica. 

 Col·laboració amb els tutors i l'EAP en la planificació i preparació, si 

s'escau, de les entrevistes als pares dels alumnes detectats. 

 Coordinació amb els tutors i l'EAP en l'organització d'estratègies 

educatives individuals i de grup dintre de l‟aula, per reforçar els hàbits, 

el llenguatge i la comunicació amb aquells alumnes que presenten algú 

tipus de dificultat. 

 A P5, a més de tot l‟anterior, les estratègies aniran dirigides a reforçar els 

processos d‟aprenentatge que segueixen els alumnes, incidint en 

aspectes concrets per a la preparació a la lectoescriptura. 
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 Detecció i seguiment dels alumnes amb altes capacitats. 

 

1.5. Intervenció a Educació Primària 

A tall orientador: 

 Suport a la inclusió dels alumnes que presentin NEE derivades de 

discapacitats greus i permanents. 

 Detecció conjuntament amb els/les mestres tutors/es dels problemes 

d'aprenentatge, adaptació, interacció, llenguatge, ... 

 Derivació a l‟EAP d‟aquells casos que requereixen una avaluació 

psicopedagògica. 

 Col·laboració amb els tutors i l'EAP en la planificació i preparació, si 

s'escau, de les entrevistes als pares dels alumnes detectats. 

 Coordinació amb els tutors i l'EAP en l'organització d'estratègies 

educatives individuals i de grup dintre de l‟aula, per reforçar els 

aprenentatge, els hàbits, el llenguatge i la comunicació amb aquells 

alumnes que presenten algú tipus de dificultat. 

 A cicle inicial les estratègies aniran especialment dirigides a reforçar els 

processos d‟aprenentatge que segueixen els alumnes, incidint en 

aspectes concrets de la lectoescriptura. 

 Detecció i seguiment dels alumnes amb altes capacitats. 

 Col·laboració amb els tutors/es en l‟elaboració de les PI amb 

l‟assessorament del psicopedagog de l‟EAP. 

 Intervenció de suport als tutors amb alumnes amb trastorns de 

personalitat. 

A partir d‟aquestes consideracions, les estratègies dels mestres especialistes en 

educació especial, aniran dirigides a facilitar el seguiment de l‟activitat que es 

fa a l‟aula, ja sigui dins o fora. 

 

Es poden requerir diferents tipus de suport : 

 Suport previ. (Per alumnes amb retard maduratiu, discapacitat psíquica i 

sensorial) serà necessari anticipar els elements del contingut o activitats 

que es faran després a l‟aula. 

 Suport simultani. Es portarà a terme dintre de l‟aula quan es fa l‟activitat. 
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 Suport posterior. Per proporcionar a l‟alumne/a un reforç quan no ha 

assolit els objectius que es pretenia amb l‟activitat. 

 Participació en les diferents estratègies organitzatives que es fan al 

centre en aquesta etapa, per treballar la diversitat: tallers, grups 

flexibles, racons... 

 

2. Coordinadora LIC del centre 

Procura una atenció emocional i curricular personalitzada i un aprenentatge 

intensiu de la llengua catalana. 

Proporciona a l‟alumnat nouvingut una atenció adequada a les necessitats i 

als progressos relacionals i lingüístics com a complement del treball del grup 

classe al qual està adscrit. 

El /la tutor/a de l´aula ordinària i el coordinador LIC del centre determinen les 

actuacions que es duran a terme per atendre les necessitats educatives 

d‟aquest alumnat, així com els criteris metodològics que considerin més 

apropiats. Amb l‟assessorament i ajuda de l‟assessora LIC. 

La coordinadora LIC del centre, es coordina periòdicament amb les persones 

que tenen els/les alumnes per fer un seguiment real i constant de l‟alumnat. 

La directora del Centre i l‟assessora LIC donen suport, ajuden, col·laboren i 

supervisen aquesta tasca. 

2.1 Alumnat nouvingut 

Es considera alumne/a nouvingut aquell/a alumne/a de nova incorporació al 

sistema educatiu de Catalunya en els vint-i-quatre darrers mesos. 

Quan arriba aquest alumnat, el Centre preveu mesures específiques per tal 

que pugui sentir-se acollit/da (veure Pla d‟Acollida). 

El Centre dóna una resposta personalitzada per garantir l‟aprenentatge de la 

llengua, l‟accés al currículum comú i els processos de socialització d‟aquest 

alumnat i estableix els criteris metodològics i els materials curriculars que els 

facilitin la integració a les aules ordinàries des del primer moment, per mitjà de 

l´elaboració del Pla de treball individualitzat intensiu (PII). 

2.2. El Pla d’ Acollida 

L‟acollida i la integració escolar de tot l‟alumnat és un objectiu del nostre 

Centre i dels professionals que hi treballem. Per portar a terme aquest pla es 

segueixen una sèrie de protocols (veure Pla d‟acollida elaborat pel Centre). 
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3. Suport en grup reduït 

Els suports en grup reduït de la ZER Guilleries el conformaran les hores del 

professorat del centre que quedin disponibles, un cop cobertes les 

prescripcions curriculars dels diferents cicles, a l‟atenció específica de 

l‟alumnat que presenti més necessitats. 

 

Característiques dels suports: 

 Els grups de suport estaran formats com a màxim per 4 alumnes. 

 Els grups seran tancats fins que al final del trimestre es faci la revisió. A 

primària per la comissió d´avaluació. 

 Els tutors decideixen quins 4 alumnes aniran a suport. 

 El mestre de suport i el tutor es reuniran a principi de curs per determinar 

quin tipus d‟ajuda i materials s‟utilitzaran. 

 A finals del trimestre, a la comissió d‟avaluació, el mestre de suport farà 

una valoració de l‟evolució dels alumnes per escrit. 

 

 

Criteris d’organització de l’atenció a la diversitat 

 

1. Criteris repetició de curs 

El criteri general per què un alumne es proposi per la repetició d‟un curs, hauria 

de ser que aquesta repetició permeti a l‟alumne assolir el nivell de 

competències del nivell on està escolaritzat, sobretot en la lectoescriptura. 

Caldria evitar doncs plantejar propostes de repetició als alumnes que tot i 

repetint no assoliran els objectius de curs. 

És important tenir present, per tant, que els alumnes que disposen d‟un pla 

individual, no es contempla en cap cas la proposta de repetició, ja que la 

distància entre el nivell real de coneixements i el nivell on està escolaritzat és 

de més de dos cursos. 

Cal considerar també la possibilitat que per determinats alumnes el criteri 

prioritari de repetició pugui ser garantir que, abans de la seva promoció 
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d‟etapa, pugui romandre un curs més per tal d‟aconseguir la millora de les 

seves competències cognitives i personals. 

Es prioritzarà la repetició a cicle inicial. 

També es valorarà els efectes emocionals que puguin comportar a l‟alumne. 

 

2. Criteris promoció de curs 

El criteri general per la promoció de curs hauria de considerar l‟assoliment dels 

objectius mínims del cicle. 

En els casos en els que el curs a repetir no sigui final de cicle, caldria considerar 

com a criteri prioritari, la dificultat de l‟alumne per l‟assoliment dels objectius 

mínims de cicle. 

 

3. Criteris alumnes que han de tenir un PI 

Els plans individuals són instruments de suport als alumnes que presenten 

necessitats educatives i personals diferents a les de la resta. La seva finalitat ha 

de ser normalitzar les activitats escolars dels alumnes als qual s‟aplica, facilitar 

la seva inclusió en la comunitat i promoure, entre tot l‟alumnat, la dignitat, la 

solidaritat entre iguals i el respecte a la diferencia. 

El criteri general per a l‟elaboració de plans individualitzats per aquests 

alumnes, hauria de ser, tal i com queda recollit a la normativa d‟inici de curs, 

quan la programació ordinària de l‟aula i les mesures de suport previstes 

resultin insuficients per atendre adequadament l‟alumnat. 

La proposta de PI pot ser arrel d´un dictamen, a demanda del tutor/a o de 

qualsevol mestre de l´equip docent.  

El PI l´elabora l´equip docent conjuntament amb els professionals que 

participen en l'atenció de l´alumne coordinats pel tutor de l´aula ordinària. 

Al llarg del curs s´aniran fent revisions trimestrals per part de l´equip docent 

implicat.  

Durant el mes de juny es portarà a terme una avaluació final i una proposta de 

treball pel curs següent. 

S´informarà a les famílies d´aquesta iniciativa i s´ha de comptar amb el seu 

acord final. 

El PI l´ha de signar el Director/a i el tutor/a de l´alumne cada curs. Es deixarà 

una còpia a l'expedient. 
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4. Criteris de priorització en la distribució dels suports en grup reduït 

Els criteris de priorització que seguirem seran els següents: 

 Alumnes amb dificultats d´expressió oral a EI. 

 Priorització de CI en lectoescriptura. 

 Els alumnes més susceptibles de rebre suport educatiu són aquells que 

presentin dificultats d´aprenentatge i no els alumnes amb NEE. 

 Grups problemes conductuals 

 

 

Coordinacions 

 

1. Coordinació dels MEE amb els professors tutors 

La coordinació dels tutors amb els mestres d‟educació especial tindran com a 

finalitat prioritària els següents aspectes: 

● Planificació i organització de les tasques educatives en relació als alumnes 

amb NEE. 

● Selecció de continguts a treballar adaptats a les necessitats que presentin. 

● Recursos organitzatius, metodològics, materials, ... que caldria utilitzar en el 

procés d'ensenyament aprenentatge. 

● Col·laboracions en els plans individuals. 

● Seguiment i avaluació del procés educatiu dels alumnes amb NEE. 

● Coordinació i recolzament als tutors en relació amb les famílies dels alumnes 

amb NEE. 

 

2. Coordinació amb el psicopedagog de l´EAP 

La coordinació amb el professional de l‟EAP es podrà realitzar de manera 

regular amb les/els mestres d‟educació especial, amb els cicles, amb els 

mestres tutors/es i la CAD. 

La periodicitat de coordinació amb les mestres d‟educació especial serà 

mensual. 
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La coordinació amb els mestres tutors tindran per objecte la concreció de les 

demandes d‟intervenció dels professionals d‟EE dels alumnes de NEE o fer el 

retorn més explícit de les actuacions fetes. 

La coordinació amb la CAD bianual. 

El circuit de rebuda de demandes intervenció del professional de l‟EAP es farà 

a través de les MEE. 

 

3. Coordinació amb serveis socials  

La coordinació es sempre que calgui amb la directora i/o la mestre/a referent 

del centre i el tècnic de serveis socials i l‟EAP si és necessari. 

De la mateixa manera es duran a terme altres actuacions quan la situació ho 

requereixi per la seva urgència o per qualsevol altre motiu per tal de garantir 

una comunicació i coordinació fluïdes (comunicació telefònica, via email,...) 

 

4. Coordinació amb els recursos externs i altres servis educatius 

(CREDA, CSMIJ, CDIAP, altres) 

La derivació dels alumnes als serveis externs de l´escola es vehicularan a partir 

del professional de l´EAP. 

A partir de les derivacions fetes es portaran a terme coordinacions entre els 

professionals implicats: 

● Serveis externs, EAP, MEE, tutor i/o família. 

 

 

Annexes 

 

- Indicadors d’avís 

 

EDUCACIÓ INFANTIL 3/6 

Problemes 

del 

llenguatge 

 Retards en la aparició del llenguatge e/o en la seva 

estructuració. (L‟absència de llenguatge als tres anys ha 

se ser consultada sempre) 

 Els problemes de parla poden esperar fins al P4 sempre 

que es treballin a l‟aula (Derivar abans si impliquen una 

desorganització molt evident) 
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 No manifestar les seves intencions comunicatives. 

 Manifestar les intencions comunicatives només amb est o 

amb forma lingüística d‟una o dues paraules. 

 la parla és intel·ligible i/o presenta molts errors. 

 El llenguatge es caracteritza per l‟ús de paraules 

concretes. 

 Mostra poques habilitats conversacionals 

Dificultats per 

la interacció 

 Les dificultats d‟interacció: absència de rialla, no 

direcció de la mirada, mirada buida 

 Dificultats d‟interacció amb els companys per defecte o 

per excés: aïllament, estar sempre depenent de la 

mestra ... 

 (Els problemes d‟interacció per excés només si son molt 

exagerats). 

Dificultats en 

la 

comprensió 

 Dificultats de comprensió global 

 L‟absència de simbolització 

Dificultats en 

el joc 

 Absència de joc. 

 Presència de jocs repetitius, mecànics, sense relació 

social. 

 Absència de resposta als estímuls socials. 

Altres 

aspectes 

 Els nens amb crisis d‟ansietat (Plor descontrolat, córrer 

sense sentit, fugida de la classe sense cap raó o darrera 

de la mestra, problemes de son). 

 Nens difícils de consolar. 

 Queixes continuades de tot tipus somàtic. Vòmits a 

l‟escola ... 

 Hiperactivitat extrema 

 Dificultats de coordinació psicomotora global 

 La presència de lesions inexplicables, assocats a tumors o 

a inhibicions de conducta. 

 Rigidesa i manca de flexibilitat en el pensament. 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 6/9 ANYS 
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 Problemes de manca d‟aprenentatge per: 

  Negació a aprendre, manca de motivació, bloqueig e 

inhibicions 

 Disharmonies agudes en els aprenentatges 

 Els problemes de parla haurien d‟estar resolts 

 Dificultats de centrar l‟atenció, acompanyada o no de dificultats de 

control motor i/o d‟impulsivitat. 

 Els problemes de manca d‟adquisició  d‟hàbits: vestir, menjar, dormir, 

rentar-se sol absència d‟autonomia) 

 L‟absència de participació en jocs de regles. 

 L‟absència d‟amics: aïllament 

 Desconnexió amb la realitat, llenguatge desorganitzat. 

 La dependència exagerada amb els adults. 

 Timidesa o pors exagerats. 

 Rituals obsessius. 

 Una excessiva variabilitat en l‟estat emocional. 

 Irritabilitat exagerada. 

 Tristesa, apatia, absència d‟interès per les coses. 

 La desorganització personal. 

 La rebel·lia, l‟oposicionisme exagerats. 

 La destrucció de material. Agressivitat. 

 Presència de problemes somàtics sense causa: dolors de cap. 

 Manca de control d‟esfínters o alteracions en el mateix. 
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A CONSIDERAR EN TOTES LES ETAPES 

Observació, a 

nivell físic, 

d’algun 

funcionament 

inadequat en 

l’alumnat 

 

Ulls 

 Ulls plorosos 

 Ulls vermells 

 Molèsties amb la llum 

 Parpelles inflades 

 Ulls fixes 

 Mals de cap 

Oïda 

 No respondre a les consignes de la mateixa manera i 

amb la mateixa velocitat 

 Mals de cap repetitius 

 Mal d‟oïda de manera regular 

 marejos 

Aparell locomotor 

 Caure amb més freqüència 

 Els moviments són menys coordinats 

 Tenir poca força 

 La motricitat fina es poc hàbil 

 El nivell de fatiga produeix amb poca activitat motriu 

 Hipotonia 

 Hipertonia 

observació del 

comportament 

de l’alumne 

 S‟aixeca sovint del seu lloc per copiar de la pissarra 

 S‟acosta excessivament quan llegeix o escriu 

 Té més de tres anys i no li agrada saltar, trepar, fer 

marxes en equilibri 

 Cau o li cauen les coses de les mans sovint 

 No calcula bé les distàncies quan llença o recull ilotes 

 Acostuma a prendre males postures 
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 Falta continuada d‟atenció l‟aula 

 No es capaç de mantenir-se assegut al seu lloc 

 Somnolència de fer algunes tasques 

 No pot llegir més de 1 minuts seguits 

 Llegeix lent i segueix la lectura amb el dit 

 Dificultat per entendre el text 

 Dificultat de memorització 

 Abandona la lectura 

 Comet errors en la lectura 

 Dificultat per captar visualment una paraula 

 Transmet la sensació d‟anar molt “sobrat” 

 Presenta tendència a l‟avorriment 

 La interacció amb els companys sol ser difícil (poc 

sociable) 

 Presenta un nivell d‟autoestima alt o molt baix 

 Presència d‟actituds despectives respecte dels 

companys 

 Manifesta pocs hàbits de treball i d‟estudi 

 Es mostra poc motivat per la tasca escolar 

 Tot i tenir la sensació que és un nen/a llesta no acaba 

de funcionar 

 Vol manar sempre 

 Les valoracions que fa del companys solen se negatives 

 Es mostra molt perfeccionista 
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PLA ACOLLIDA D’ALUMNES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLA 

ACOLLIDA 

ALUMNES 

 

 

 

 

 



Projecte Educatiu de ZER                                                                               ZER Guilleries 

 

 

 

 

 

67 

 

 

Introducció 

 

Justificació 

L‟acollida i inclusió escolar de tot l‟alumnat, amb independència de l‟origen, 

és una de les primeres responsabilitats del centre educatiu i de tots els 

professionals que hi treballen. 

Amb l' alumne/a. 

Es potenciaran i programaran situacions, en les quals la interrelació amb els 

seus companys                  

En aquest procés comunicatiu es prioritzarà els continguts referents a la 

llengua, facilitant i promovent la participació activa dels alumnes en l'ús del 

llenguatge com a eina bàsica per la seva integració i desenvolupament 

personal en el nou entorn sòcio-comunitari.                                                             

Es prioritzarà també, el coneixement i adquisició dels hàbits i normes escolars. 

En l'àmbit escolar. 

Cal potenciar la tolerància i el respecte envers els alumnes nous i la seva 

cultura. Per la qual cosa es fomentarà el seu coneixement i s‟incorporarà dins 

l‟àmbit escolar la riquesa de la diversitat de cultures, promovent l‟enriquiment 

mutu.                    

En definitiva el nostre Centre vol potenciar actituds i valors de respecte, 

solidaritat i comprensió, els quals hi donarà tanta importància com als 

aprenentatges acadèmics. 
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Contextualització del centre 

 

La ZER Guilleries està formada per dues escoles Públiques i per tant subjecte a 

les normatives vigents (LOE), quedant organitzada tal com marquen aquestes 

lleis. 

Administrativament depèn de la Delegació de la Catalunya Central, Manresa, 

del Departament d‟Educació de la Generalitat de Catalunya. 

Personal docent i de suport: 

Cada centre disposa dels tutors necessaris i a més compartim els mestres 

especialistes de ZER (son itinerants i passen per les dues escoles): 

- 1 mestra d‟educació musical 

- 1 mestra d‟educació física 

- 1 mestra d‟educació especial 

- 1 mestra de llengua anglesa (depenen dels grups) 

Horaris: 

L‟horari de l‟escola és         

  -Educació Infantil: de 8:55h a 12h i de 15h a 17h      

 - Educació primària: de 8:55h a 13 h i de 15h a 17h 

 

Objectius 

 

Objectius del PEC (veure PEC) 

Objectius específics del Pla d’Acollida 

1. Aconseguir que l‟alumne i la seva família s‟integrin en la vida del centre. 

2. Aconseguir que l‟alumne nou comprengui el funcionament del centre, i 

s‟hi adapti conjuntament amb els companys i professors. 
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3. Assumir com a centre els canvis que comporta la interacció cultural 

amb alumnes procedents d‟altres països. 

4. Potenciar l‟aprenentatge de la llengua catalana. 

5. Oferir estratègies metodològiques i organitzatives al claustre de 

professors. 

6. Implicar a tot el claustre de professors en l‟acollida dels nens que arriben 

de nou al centre. 

 

Matriculació 

 

Entrevista inicial 

La farà el director. Es demanarà tota la documentació necessària. 

 Llibre de família (fotocòpia i original) 

 DNI o passaports dels pares o tutors i de l‟alumne (fotocòpia i original) 

 Dues fotografies de l‟alumne mida carnet 

 Informe escolar. Adreça i nom del centre on estava matriculat. 

 Carnet de vacunes. 

 Ingressos familiars, si es vol tramitar una beca. 

En la matriculació s‟omplirà l‟expedient de l‟alumne i es facilitarà informació 

sobre el sistema educatiu. 

Es farà una visita guiada a l‟escola  

 S‟ensenyarà l‟escola, l‟aula i les dependències més usades per l‟alumne. 

 S‟informarà de la línia pedagògica que segueix l‟escola i sobre el seu 

funcionament (horaris, activitats, aportacions econòmiques, menjador 

escolar, activitats extraescolars..) 

 Donar a conèixer els diferents tipus d‟ajuts (beques, menjador...) que 

poden sol·licitar les famílies amb necessitats econòmiques. 

 Informar si cal dels serveis educatius externs: EAP, CREDA... 
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L'entrevista amb el tutor 

La realitzarà el tutor. En aquesta entrevista s‟ha de: 

 Informar i comentar el procés d'adaptació dels seus fills a l'escola. 

 Rebre la informació i l‟opinió que la família té d‟aquest procés 

d‟adaptació. 

 Intercanvi d‟informació referent als hàbits i costums d‟aquests alumnes 

en el seu país d‟origen, per tal de poder entendre i reorientar, si cal, els 

mateixos dins el nou entorn escolar. 

 Assegurar la recollida d‟informació de la família, de la documentació 

que necessita l‟escola (acadèmica, assegurança, vacunes...) no 

aportada en el moment de la matrícula. 

 Recordar-los-hi la importància que els seus fills assisteixin a l‟escola així 

com la necessitat d‟assistir a les reunions escolars (tutories, assemblea...). 

 

Criteris d’adscripció al curs 

 

Es procurarà adscriure‟ls segons la seva edat cronològica, ara bé si el 

desfasament en els coneixements és gaire gran, es valorarà la possibilitat 

d‟adscripció a un nivell per sota de la seva edat.  

A l‟arribar al centre, es passaran unes proves d‟avaluació inicial en la llengua 

materna de l‟alumne per avaluar els seus coneixements previs. Les proves les 

passarà el mestre d‟educació especial a partir de 3r). A partir d‟aquí i d‟una 

avaluació per part de l‟equip directiu, el coordinador de cicle, el mestre 

d‟educació especial i l‟EAP, i tenint en compte l‟opinió dels pares, es decidirà 

el curs en el qual s‟adscrigui el nen/a. 

Observació inicial. 

 Recollir la màxima informació de la seva escolarització anterior. 

 Observació els primers dies d‟escola, dues o tres primeres setmanes. Cal 

facilitar que pugui demostrar-nos allò que sap. Es pot usar materials en la 

seva llengua, ús d‟una llengua occidental que domini, activitats de 
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càlcul, de plàstica, de dibuix etc... En aquest procés d‟observació és 

important afinar sobretot en: 

 Hàbits escolars. 

 Tècniques instrumentals. 

 Domini de llengües: oral i escrit. 

 Nivell de Matemàtiques, bàsicament numeració i càlcul. 

Quan li planifiquem els aprenentatges què cal tenir present. 

 Que durant el primer curs d'estada a l'escola, l'alumne/a ha d'anar 

adquirint domini de la llengua catalana. 

 Que aquest objectiu s'ha de tenir present en totes les activitats que 

l'alumne realitzi a l'escola. 

 Que cal tenir ben definit el seu horari, així com el treball que realitzarà. 

 Que cal preparar-li una programació, sobretot de les àrees 

instrumentals, amb uns objectius molt concrets, no excessius, que 

permetin que l'alumne/a vagi agafant seguretat en si mateix: continguts 

adaptats. 

 Que cal decidir els materials que han de tenir i treballar: llibres, material 

específic... 

Acollida inicial 

 

Una primera experiència acollidora, predisposarà a qualsevol alumne/a a 

adoptar una actitud de voler conèixer i apropar-se a aquella nova situació. 

El mestre d‟educació especial farà l‟acollida del nen/a durant el primer dia 

d‟escola, sempre que sigui possible. 

Què s’ha de preveure: 

L’equip directiu: 
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 Facilitar la informació de què es disposa als professionals que hagin 

d‟atendre a l‟alumne i que hi ha de conviure. 

 Que el tutor/a hagi rebut tota la informació que l‟escola té del nou 

alumne/a, amb la suficient anel·lació que li permeti preparar-ne 

l'acollida al curs. 

 Que el mestre d‟educació especial i/o mestre de suport a la diversitat i 

l‟equip d‟assessorament i orientació psicopedagògica, i el coordinador 

LIC tinguin la informació necessària per atendre l‟alumne nouvingut. 

 Facilitar informació al claustre de l‟alumne/a nouvingut 

El/la Tutor/a : 

 Buscar la implicació dels alumnes en: 

o Que l'alumne/a es trobi bé entre nosaltres 

o Que l'alumne/a aprengui ràpidament. 

 Animar-los i ajudar-los a tenir interès per conèixer coses del nostre país i 

de la nostra cultura. 

Preparació i rebuda a l’aula 

Què s’ha de procurar: 

 Que l'acollida sigui càlida i afectuosa i sobretot que tingui continuïtat. 

 Que des del primer moment tingui unes pautes, normes de convivència i 

comportament clares, encara que les anem introduint progressivament. 

 Que ràpidament se situï i conegui els diferents espais d'ús de l'escola. 

 Que des del primer moment se senti atès, però no atabalat. 

 Afavorir una bona relació entre tutor-alumne nouvingut per a potenciar 

el sentiment de seguretat i autoestima d‟aquest alumne. 

Què podem fer els primers dies: 
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 Si ve acompanyat d‟un familiar la direcció i el /la tutor/a els hi donarà la 

benvinguda i es presentarà 

 Permetre que aquest familiar l‟acompanyi a l‟aula 

 Si a l‟escola, el seu propi curs, hi ha alumnes o algun mestre que 

entenguin o parlin la seva llengua, fer-los participar en aquesta 

benvinguda. 

 Organitzar una activitat inicial per tal d‟afavorir l‟acollida de l‟alumne 

nouvingut 

 A l’aula: 

 Presentar-nos. Podem pensar en alguna activitat preparada, joc... per 

fer-ho. 

 Aprofitar per presentar-se cada cop que hi hagi una activitat amb 

un/una mestre/a nou/va. 

 Organitzar alguna activitat inicial, en la qual es pugui preveure que 

l‟alumne hi podrà fàcilment participar o que pugui ser-li força 

significativa (jocs, escenificació, presentació de murals, treballs amb 

suport visual, treball visual sobre el seu país etc.). 

 Donar a conèixer informació de la cultura del nou alumne als altres 

companys de classe. 

 Si es té prou informació del seu nivell acadèmic, es pot proposar-li 

alguna activitat que pugui realitzar, per exemple de matemàtiques, o 

aprofitant la llengua que ell sap. 

 Des del primer moment buscar la comunicació tant afectiva com de 

llenguatge. 

 Organitzar un grup d'alumnes amb unes responsabilitats concretes en 

aquest procés d'acollida: 

 Ajudar-lo a la classe. 

 Acompanyar-lo i ensenyar-li l'escola. 



Projecte Educatiu de ZER                                                                               ZER Guilleries 

 

 

 

 

 

74 

 Animar-lo a jugar a l'hora del pati. Procurar que no quedi sol a les 

entrades, a l'escola... Almenys durant el primer temps, si hi ha al curs 

algun/a alumne/a del mateix país, ètnia, que conegui la seva llengua és 

bo que formi part d'aquest grup. Caldria però, no caure en l'error 

d'abusar de les tasques de traductor d'aquest/a alumne/a. 

 Cal aconseguir que l'alumne/a marxi de l'escola satisfet, i amb alguna 

expressió, salutació etc... apresa. 

 Es vetllarà per atendre l‟alumne/a de manera individualitzada en hores 

d‟atenció a la diversitat, per part del mestre d‟educació especial i/o el 

mestre de reforç. 

 Durant els primers mesos cal potenciar l‟aprenentatge de la nova 

llengua d‟una manera especial per tal d‟aconseguir que l‟alumne 

gaudeixi ràpidament d‟un cert grau de capacitat comunicativa i per 

tant d‟autonomia. 

 

El procés d’adaptació 

 

Cal remarcar la importància que pels alumnes té una bona acollida inicial. És 

evident, però, que en el procés d‟adaptació que l‟alumne realitzarà cal la 

continuïtat d‟aquest clima d‟acollida i acceptació. Aquesta és una 

responsabilitat de tota l‟escola, si bé és el seu tutor/a qui n‟ha de vetllar el 

compliment. 

Què ha de fer el tutor: 

 Ha d'actuar com a dinamitzador, dins del cicle i en general a l'escola. 

 Ha d'assegurar que l'alumne sigui degudament atès en totes les 

activitats que realitzi, i que cada mestre tingui tota la informació 

necessària. 
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 Ha de procurar estar informat del procés d'adaptació de l'alumne/a a 

les diferents situacions escolars i interessar-se per conèixer el treball que 

realitza l'alumne/a a les diferents àrees. 

Aspectes que cal tenir en compte: 

 Respecte a l'alumne/a. 

 Que vol sentir-se part integrant del grup i fer el mateix 

 Que vol poder intervenir a la classe, fent les seves aportacions, sigui dels 

aprenentatges que s‟estan realitzant, sigui d‟aspectes que ell coneix del 

seu país, cultura. 

Respecte als companys i companyes. 

 Anar informant sobre aspectes del país, de la cultura de l'alumne/a, 

procurant que els ajudi a anar-la valorant. 

 Reflexionar sobre les dificultats i entrebancs que té el seu company/a, i 

sobre la responsabilitat que ells han adquirit d'ajudar-lo. 

 Han de tenir interès per l‟alumne nouvingut 

 Parlar-li a poc a poc, d‟una manera clara i correcta. 

 No oblidar-lo ni arraconar-lo a les hores del pati, l‟arribada a l‟escola. 

 Proposar al altres alumnes que el convidin a casa seva, a participar en 

els seus jocs i activitats fora de l‟escola. 

 Mitjançant els treballs de grup o altres estratègies, fer que tots els nens 

del grup aula tinguin contacte amb els nouvinguts d‟una manera 

propera. 

 

Organització i funcionament de la classe 

 

Qualsevol estratègia o forma organitzativa que apliquem ha de facilitar 

l'adaptació i integració de l'alumne a la dinàmica de la classe.  
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 Afavorir el ritme de treball de l'alumne/a. 

 Afavorir la comunicació entre tots els alumnes. 

 L'alumne/a ha de participar el més aviat possible de les responsabilitats 

de la classe. Es pot preveure que durant un període de temps alguns 

càrrecs els comparteixi amb algun/a altre/a company/a o que els 

acompanyi a donar encàrrecs. 

 Mai el col·locarem sol, i si aquesta és la manera com tenim organitzada 

la classe, potser cal replantejar-s'ho. 

 Cal asseure'l al costat de companys/es acollidors i disposats a ajudar-lo. 

 Aprofitar o incorporar diferents organitzacions de grup com racons, 

tallers, projectes, treball cooperatiu fent-lo participar. 

 Tenir cura d'incorporar un tipus d'ambientació acollidora i facilitadora 

dels aprenentatges, (rètols indicadors dels noms de les coses, murals 

amb molta imatge i text aclaridor...) 

Altres aspectes a tenir en compte. 

És important que el/la tutor/a prepari l'alumne/a davant diferents activitats i o 

situacions escolars que per a ell/a poden ser estranyes: festes a l'escola,  

excursions, revisió mèdica... 

 Cal abordar de manera immediata situacions de rebuig o menyspreu 

que pugui donar-se a l'escola, sigui amb el grup-classe o estrictament 

amb les persones implicades. 

 Informar a la direcció de l'escola d'aspectes com: dificultat de la família 

a l'hora de pagar les excursions, material, situacions de rebuig, situacions 

familiars conflictives... 
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Planificació de l’escolarització de l’alumne 

 

L‟escolarització dels alumnes és responsabilitat del conjunt de la comunitat 

educativa, i cal no oblidar que al pati, al menjador, a les entrades i sortides de 

l'escola, en les activitats extraescolars, s'hi donen un munt de situacions 

comunicatives que el conjunt de l'escola s'ha de comprometre a promoure i 

aprofitar. 

Així doncs el tutor/a juntament amb l‟equip de mestres que intervenen 

directament amb l‟alumne/a i el coordinador LIC, vetllaran per dur a terme 

l‟adaptació s‟hagi realitzat. 

ORGANITZACIÓ DELS RECURSOS DEL CENTRE 

 

Estratègies organitzatives i metodològiques 

És important que tots els mestres entenguin i acceptin que l‟escolarització 

d‟aquests alumnes requereix incorporar i/o augmentar formes organitzatives 

que possibilitin el treball en grup, el treball cooperatiu. 

 

Informacions diverses 

 

Procés de socialització 

És important que l'alumne/a conegui l'espai on s'ha de moure, així com els  

hàbits, horaris, normes, l'organització del centre en general i de l'aula en 

particular. Cal remarcar tant pel que fa a l'adquisició d'hàbits com pel que fa a 

la convivència i relació entre els alumnes, el paper fonamental que juga el 

claustre, el professorat del cicle i el tutor/a. Pautar els hàbits a treballar pot ser 

una bona estratègia, que pot ajudar a no descuidar aspectes importants. 

Cal tenir present els següents punts: 

1. Fer un seguiment estricte d'allò que es vol observar i s'observa 
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2. Planificar constantment les actuacions que es considerin escaients i 

sobre tot executar-les. 

3. Preveure que aquest seguiment ha d'anar acompanyat d'una actitud 

de compromís inicial. L'alumne/a possiblement desconeix el 

funcionament de l'escola i requereix que se'l vagi orientant. 

4. Que un alumne conegui l‟espai i tingui uns hàbits adequats. 

Propostes d'actuació per desenvolupar aquests punts. 

Què podem observar? 

1. Hàbits d'ordre i normes 

 Fa fila?. 

 Porta bata? 

 Baixa i puja les escales amb tranquil·litat.? 

 Respecta el material comú i el dels altres? 

 Porta esmorzar? 

 Fa un bon ús dels serveis? 

 

2. Hàbits de convivència i relació 

 S'agrupa amb els altres companys? 

 Juga? 

 Respecta les normes del joc? 

 Accepta que li proposin jugar? 

 Busca estar sol, aïllat? 

 Cerca només la companyia d'altres nois/es del seu país? 

 Els companys l'accepten? 

 Es mostren disposats a ajudar-lo? 

 L'animen a jugar i a participar en les seves activitats? 
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 Han adoptat una actitud inicial d'acollida, però se'n cansen al cap de 

poc temps? 

 Han aparegut actituds d'indiferència, rebuig i fins i tot racistes? 

3. Hàbits de treball a l'aula. 

Els hàbits de treball escolar reflecteixen de manera quotidiana la bona 

escolarització de l'alumne/a. Són importants perquè ajudaran al nen/a en 

els seu aprenentatge i facilitaran la producció de treballs escolars en la 

línia d'allò que es demana a l'escola (treballs ben presentats, acolorir 

correctament, saber copiar...). 

Material comú i individual 

 Sap on hi ha el material comú? 

 Porta tot el material individual necessari? 

 És respectuós amb el material? 

Postura corporal 

 Sap on ha de seure o col·locar-se en cada activitat (classe ,laboratori, 

gimnàstica, etc...) 

 Seu correctament? 

 Molesta els companys/es o és molestat per ells? 

Actitud 

 Manifesta interès per la feina? 

 Fa la feina neta i polida? 

 Acaba sempre la feina? 

 Demana ajuda si la necessita? 

 S'escapa de fer la feina si el mestre/a no li fa especial atenció? 

Procediments de treball sobre el paper 

 Agafa correctament el llapis? 

 Sap escriure en folis blancs, quadrícula, llibreta,...? 

 Posa marges? 
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 Posa títols correctament? 

Actuacions i estratègies proposades. 

1. Hàbits d'ordre i normes 

Des del primer moment tenir molt clar que l'alumne/a ha d'entrar en la mateixa 

dinàmica que la resta, i per tant cal assegurar que entengui i comprengui les 

normes de compliment general i comú per a tothom: 

 Hora d'entrada a l'escola 

 Com s'entra a l'escola, a l'aula (manera de col·locar-se, sense 

esverament, etc..). 

 Què es fa quan plou. 

 Com es distribueixen els patis de joc (per cursos). 

 Quan s'esmorza, on es tiren els papers? etc.., 

Així com altres aspectes d'ordre i normes que tingui l'escola. 

Respecte a l'ús dels serveis : 

Es pot donar el cas de desconeixement del seu ús. 

Adoptar una actitud més permissiva inicialment, si bé progressivament s'ha 

d'anar habituant els alumnes a fer el mateix ús que fan la resta de companys. 

Una bona estratègia en aquests aspectes d'hàbits i normes, és la de 

comunicar-se a través d'altres alumnes que portin més temps i /o també alguns 

pares que pugui fer d'intèrprets. 

2. Hàbits de convivència i relació 

L'escola ha de preveure, durant un temps inicial, un seguiment acurat de la 

relació i convivència que s'estableixi entre l'alumne/a i la resta de 

companys/es. 

Propostes: 

 Tenir cura de posar en contacte l'alumne/a amb altres companys/es. 
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 Que hi hagi, "alumnes-tutors" que facilitin aquesta relació. El tutor/a 

donarà responsabilitat a aquests alumnes-tutors, tot fent un seguiment 

de com va, que observen, etc.. 

3.  Hàbits de treball a l’aula 

Propostes: 

 Donar informació individualitzada de tots aquests aspectes. No donar-

ne cap per sabut, perquè pot ser que el nen/a no els tingui. 

 Pensar que en ocasions no hi haurà prou amb dir-ho una sola vegada. 

Durant les primeres setmanes caldrà anar-ho repetint i sempre que es 

produeixi una situació nova per ell/a. 

 Durant un període una mica llarg fer un seguiment sistemàtic de 

l'adquisició d'aquests hàbits per part de l'alumne/a fins assegurar que 

quedin interioritzats. 

 L'arribada d'un nou alumne/a ajuda a comprovar l'adquisició d'hàbits 

de treball del grup classe. Potser serà útil un replantejament d'aquests 

hàbits a nivell general en tots els alumnes. 

 Ajudar el nou/va alumne/a a organitzar-se el material i la feina. Cal 

considerar que no es pot valorar els alumnes per la manca d'hàbits 

escolars si abans no s'han introduït. 

 Tenir present que un alumne/a que no té hàbits escolars no els pot 

adquirir tots de cop. Cal fixar els més bàsics i útils fins assegurar-ne 

l'adquisició i anar, progressivament, incorporant-ne de nous. 

 

Planificació de l’aprenentatge de la llengua  

 

Cal tenir present que moltes vegades hi ha un desconeixement de la llengua i 

sobretot que tindrem poques referències respecte a la seva escolarització 

anterior, per tant una de les funcions fonamentals de l‟escola és dotar els 

alumnes d‟instruments bàsics com l‟aprenentatge de la lectura i l‟escriptura. 
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Aquest aprenentatge s‟ha d‟iniciar d‟una manera gairebé simultània, a 

l‟aprenentatge de la llengua oral, fonamentant-se sobre aquesta. 

En el cas d'alumnes que s'hagin d'escolaritzar en els cursos que estan fent 

l'aprenentatge de la lecto-escriptura, s'incorporen al procés que segueix la 

classe adequant-lo a les seva necessitats, tant pel que fa als continguts com a 

les ajudes. 

Els alumnes que desconeguin el codi escrit de la nostra llengua i s'hagin 

d'escolaritzar en cursos alts, on els primers passos de la lecto-escriptura es 

donen per fets, cal optar per un mètode funcional que respecti les necessitats 

de l'alumne/a i a l'hora les possibilitats de l'escola. 

Objectius a assolir. 

L'escola ha de planificar el treball específic de llengua de l'alumne/a, tenint 

present que s‟ha de potenciar la relació i la comunicació, determinant la 

responsabilitat que cada mestre/a ha d'assumir, i partint dels coneixements i  

capacitats de l'alumne. 

En aquest sentit cal tenir present les següents consideracions: 

 És necessari que l'alumne/a tingui des del primer moment el referent del 

català com a llengua d'aprenentatge, llevat de les hores de castellà i 

llengua estrangera. 

 El mestre/a ha de fer un ús correcte de la llengua, tenint present 

d'esforçar-se en adaptar el llenguatge, per facilitar-ne la comprensió, 

usant frases curtes, vocabulari bàsic; completar el missatge amb l'ús 

d'imatges, de gestos, mímica etc..Convé parlar amb una bona 

entonació, més lentament , però també d'una manera natural. 

 Cal que el mestre/a condueixi la comunicació amb l'alumne/a, a partir 

de: 

o Parlar des del primer moment amb l'alumne. 

o Procurar d'assegurar molt aviat la comprensió de les demandes. 

Inicialment tenir cura de formular-li preguntes tancades. 
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o Ajudant a interpretar el seu missatge a partir de qualsevol 

llenguatge augmentatiu (gest, mímica) 

A mesura que l'alumne/a va progressant i incorporant l'expressió oral, és 

fonamental orientar i corregir la seva expressió, utilitzant tot tipus d'estratègies 

com: 

 Proposar-li la repetició d'una paraula, d'una expressió, resposta... 

 Iniciar la resposta, ajudar-lo amb la incorporació de vocabulari que no 

domina. 

 Proposar preguntes molt tancades. L'alumne/a ha de respondre el 

mateix que li acabem de dir. 

 Utilitzar elements expressius no verbals, que facilitin la seva expressió (ús 

de dibuix, gestos etc...) 

 Assentir la seva expressió, tot corregint-la. 

 Demanar-li si està segur d'allò que ha dit. 

 Repetir preguntes que suposin l'ús d'una estructura que se li acaba de 

corregir. 

 Corregir directament la paraula o part de l'expressió que ha dit 

incorrectament. 

 No acceptar frases incorrectes pensant que ja fan prou esforç en 

intentar-ho. 

 És un error donar-se per satisfets, quan amb els alumnes s' hi pot 

mantenir una mínima conversa i entenen els missatges bàsics de la vida 

escolar. 

MATEMÀTIQUES 

Es pot considerar l'àrea de matemàtiques com una de les que més fàcilment 

permet la incorporació d'alumnes nouvinguts al ritme de la classe. 

Les raons són vàries però en destacarem dues de bàsiques: 

1. És la més semblant de les àrees que es treballen a les escoles d'arreu. 

2. És un àrea que, tot i ser molt mediatitzada per la llengua, té un 

llenguatge propi universal. 
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Davant l'arribada d'un nou alumne, la primera cosa que s'haurà de fer serà 

una avaluació inicial que haurà de servir per: 

 Saber quin nivell té per adequar-hi la programació de l'àrea 

 Reprendre de seguida el treball de matemàtiques segons els seu nivell. 

ATENCIÓ ESPECÍFICA 

El desconeixement de la llengua d'aprenentatge de l'escola que normalment 

tenen aquests alumne quan s'incorporen al nostre sistema educatiu, provoca 

situacions que obliguen a plantejar-se la necessitat de donar-los una atenció 

específica que pal·liï la manca de coneixements de la llengua d'aprenentatge 

i l'ajudi a introduir-se en un àmbit escolar nou per a ell. 

La planificació d'aquesta atenció específica es farà en base a dos eixos 

fonamentals: 

1. segons l'organització i el cicle on s'escolaritza 

2. segons les necessitats de l'alumne/a 

Educació Infantil 

La tasca a realitzar pels mestres quan s'incorpora un alumne/a en aquesta 

etapa ha d'anar en la línia de motivar el nen a participar en les activitats 

habituals de classe i animar-lo a formar part del grup. Per tant, el mestre/a 

haurà de cercar situacions i actuacions específiques per aconseguir aquest 

objectiu i facilitar la plasticitat. 

Durant la primera setmana de curs el mestre d‟educació especial i/o el mestre 

de reforç d‟educació infantil, entraran dins l‟aula ordinària per afavorir el 

procés d‟acollida i adaptació dels nens i nenes de P-3 dins de l‟escola. 

Valorant que el grup pot haver fet ja un seguit d'aprenentatges, el mestre/a 

haurà de donar una atenció específica a l'alumne/a per assegurar-ne la seva 

adquisició, sobretot aquelles habilitats bàsiques pròpies de l'escola i 

encaminades a l'adquisició de nous aprenentatges (agafar correctament el 

llapis, hàbits d'atenció, habilitats comunicatives, adquisició de conceptes 

previs...) 
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Cicle Inicial 

El cicle Inicial és clau per l'escolaritat posterior. És un cicle on es posen les bases 

per a una correcta adquisició dels aprenentatges instrumentals, ja que 

ajudaran el futur èxit escolar. 

La vida del grup i la relació entre iguals té molta importància en aquestes 

edats. 

El suport específic es farà tenint en compte aquest aspecte i facilitant, per tant, 

la participació activa del nou alumne/a en la vida habitual de la classe i 

oferint les ajudes necessàries lligades a les activitats de l'aula ordinària. 

No obstant, no es pot negar que al Cicle Inicial ja hi ha molts aprenentatges 

fets, per tant, s'haurà de planificar també l'ajuda específica a l'alumne/a, 

vetllant per l'adquisició d'aquests aprenentatges. 

Es pot plantejar aquest suport dins o fora de l'aula però sempre lligat a les 

activitats del grup. Seria bo que aquest suport el pogués fer el mateix tutor si 

l'organització de cicle ho permet, si no és així i el suport el fa una altra mestra, 

cal coordinar molt bé les intervencions. 

Cicle Mitjà i Superior 

El treball escolar d'aquests cicles es fa cada vegada més diversificat. Es tracten 

aprenentatges concrets lligats a les diferents àrees. 

La participació dins del grup i saber trobar-hi el seu lloc és molt important per 

una bona autoestima i una formació del caràcter personal. L'atenció 

específica als alumnes nouvinguts que s'incorporen a aquests cicles es farà 

tenint en compte aquests aspectes. S'ha d'oferir les ajudes necessàries per 

dotar als alumnes de les competències necessàries per la seva participació 

activa. 

Evidentment, el primer àmbit a tractar és el de la llengua oral, però ben aviat 

cal demanar-li la seva participació en la resta d'àrees segons les seves 

possibilitats. 
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Globalitzar continguts en diferents àrees els ajuda força a retenir nou 

vocabulari. 

L'ajuda específica pot oferir-se dins o fora de l'aula, ja sigui en petit grup, 

desdoblament del grup classe, atenció individualitzada o en grups flexibles; en 

funció de les necessitats dels alumnes.
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PLA ACOLLIDA MESTRES 
 

Benvinguts a l‟escola i a la ZER  

L‟objectiu d‟aquest document és donar informació dels aspectes d‟identitat, 

organitzatius i metodològics més significatius als mestres que s‟incorporen per 

primera vegada al centre, per tal de facilitar una ràpida integració. 

 

DADES DELS CENTRES I DE LA ZER 

La ZER Guilleries està formada per dues escoles: 

Escola Els Castanyers    Escola El Gurri 

Passatge Pomaret, s/n    Carrer Ramon Llull, 10 

Viladrau      Taradell 

b7004189@xtec.cat     a8029283@xtec.cat 

 

 

Organització general  

 

1. Horari i calendari del curs                                                                                         

Veure calendari adjunt 

2. Consell Escolar d’Escola i de ZER                                                                                             

Hi ha un consell escolar de cada escola, on s‟aproven la gestió 

econòmica) i un de ZER on s‟aprova la resta de documents (PGA, 

Memòria, PEZ ...) 

3. Claustre de mestres                       

A l‟escola El Gurri són 3 mestres més el de religió.                

A l‟escola Els Castanyers són 8 mestres.                

Hi ha 4 mestres itinerants (especialistes) de la ZER. 

4. Alumnes                     

L‟escola El Gurri té aproximadament uns 30 alumnes i tres grups:  

mailto:b7004189@xtec.cat
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Educació infantil  Cicle inicial + 3r  4t + cicle superior 

L‟escola Els Castanyers té aproximadament uns 80 alumnes i 7 grups (el nombre 

de grups depenen dels alumnes i sovint es desdoblen): 

p3  p4 i p5     cicle inicial         cicle mitjà              cicle superior 

 
5.Equips directius 

ZER Guilleries :  Director, Cap d‟estudis i secretari  

Escola Els Castanyers: Director  i secretari  

Escola El Gurri:  Director i secretari  

 

6.  Coordinadors 

Retribuïdes     No retribuïdes 

Riscos Laborals     Coordinadora d‟infantil i de primària 

Informàtica 

LIC 

 

7. Traspàs d’informació 

Claustre ZER: un dmc mensual de 15 a 17h(veure calendari) a l‟escola El Gurri.  

Claustres escola: El Gurri, dmts de 13 a 14h i Els Castanyers, dcrs 13 a 14h. 

Reunions de pares d’inici de curs: es fa una reunió general de pares i mares el 

mes de setembre:    - presentació dels mestres                                                                 

     - organització i funcionament del centre i la ZER 

                                                - projectes d‟escola i de ZER                 

També cada grup es troba amb la seva tutora a cada aula per tractar temes 

específics de cada nivell. Aquestes reunions es faran a partir de les 17h i en dies 

diferents per tal de facilitar que els pares puguin anar als diferents cicles.              
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Entrega informes: 

A EI es donen dos informes anuals: un a finals del 1r trimestres, amb entrevista i 

l‟altre a finals de curs en cas que se sol·liciti l‟entrevista per part de les famílies o 

per part dels tutors. 

A EP es donen tres informes, a final de cada trimestre. Es fa una entrevista el 

mes de gener i una segona optativa el mes de juny. 

També, i sempre que sigui possible, sempre que un pare o mestre ho demani. 

D‟aquestes entrevistes n‟ha de quedar constància escrita seguint el model. 

A la P-tutoria-entrevistes trobareu tres documents: 

- model per omplir després de l‟entrevista 

- graella pels horaris que es pengen per demanar hora 

- justificant reunió pels pares, en cas que el sol·licitin 

Reunions de cicle (Viladrau): 

Les coordinacions de cicle serveixen per planificar el que afecta a tot el 

cicle. 

- Educació Infantil: dimarts de 12h a 13h. 

- Educació primària: dijous de 13h a 14h 

Tasques inici de curs-  tutors i especialistes 

1. Preparar la llibreta de programació, trobareu les portades a la p:tutoria 

on hi hagi: l‟horari del mestre i dels alumnes; graelles d‟avaluació, 

graella amb la programació diària ... 

2. Llegir els documents d‟acció tutorial i drets i deures dels alumnes que 

trobareu a la carpeta de coordinació de cicle a la P (amb alumnes). 

3. Escollir les activitats complementàries  i notificar-ho a la Cap d‟Estudis.  

4. Preparar la reunió de pares d‟inici de curs per cicles. 

5. Material que falta a l‟aula. 

6. Condicionar aules i espais comuns. 

7. Informar als alumnes del servei de préstec de la biblioteca. 
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Equip directiu dóna les següents informacions a la resta del Claustre:  

1. Organització d‟aula. 

2. Metodologia de les àrees. 

3. Gestió de les sortides i/o colònies: autoritzacions, cobrament... 

4. Normes d‟utilització de les llibretes, agenda, deures... 

5. Control d‟assistència. 

6. Full d‟incidències 

7. Seguiment i avaluació. 

8. Localització i procediment dels expedients acadèmics dels alumnes. 

9. Ús de l‟arxiu de secretaria: fulls d‟autorització d‟imatge i llistat de telèfons 

de contacte que cal revisar i donar-li a l‟administrativa. 

 Altres mecanismes de traspàs d’informació:  

- Guixetes dels mestres (convocatòries, informacions pels mestres...). 

- Per correu electrònic 

- Actes dels claustres d‟escola i de ZER. 

- Cartellera a la sala de mestres (cursos, sortides, sindicats...). 

8. Entrades i sortides 

S‟obrirà la porta de l‟escola a les 8.50 h i a les 14.55 h i es tancarà a les 9.05 i 

a les 15.10 h. Els pares d‟EI els acompanyen fins la porta de l‟aula i els de 

Primària pugen sols. 

Els alumnes d‟EI que van a dinar a casa es recullen a les aules a les 12h. 

Als alumnes de CM i CS poden marxar sols, amb l‟autorització familiar (que 

es dóna a inici de curs a les tutores). Les tutores penjaran darrera la porta  

de les classes un llistat amb els alumnes que poden marxar sols i els que no 

(CM i CS). 

9. Vigilància del pati                    

Hi ha un horari assignat de vigilancia de pati (dos mestres cada dia). Està 

penjat a la P: tutoria i a les aules. 
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A inici de curs es facilita un document qui ha de vigilar cada dia i quina 

zona del pati toca jugar a cada grup 

10.  Espais comuns                 

Considerem espais comuns els compartits (sala de mestres, aula 

d‟informàtica, biblioteca...). És necessari que aquests espais es mantinguin 

en ordre i cadascú es responsabilitzi d‟endreçar el que utilitza, o el que 

agafa (retalls de cartolina, llibres, teclats, fulls, jocs, revistes, gots, menjar, 

begudes a la nevera...).  

11.  Utilització del menjador per part dels mestres                                 

Els mestres poden quedar-se a dinar utilitzant el servei de menjador o 

portant-se el menjar. Tan en un com en l‟altre cas, podem disposar de la 

sala de mestres per menjar-hi.  

La mestra de P3 recull la llista de secretaria, i després fa el següent 

recorregut p4- p5- 1r- 2n- CM i CS que la baixen a secretaria. 

Per utilitzar el servei de menjador cal apuntar-se al full que hi ha al despatx 

de secretaria abans de les 9.15 h. El pagament es fa per domiciliació. 

Quan els mestres han acabat de dinar han de deixar l‟espai net i els plats i 

coberts a la pica de la cuina. 

12.  Compres per al centre                    

Si heu de fer una compra per al centre, cal comunicar-ho a direcció i 

presentar factura o tiquet de compra. La secretaria ho abona mitjançant 

un xec.  

13.  Claus                       

A cada mestre se li lliura una còpia de les claus necessàries per tenir accés 

al centre i al menjador. A final de curs, els mestres que no continuen han 

de retornar les claus al despatx. A secretaria hi ha un armariet amb les 

claus de tot el centre. Sempre que les utilitzeu, recordeu de tornar-les al 

lloc. 

Les portes d‟accés al centre es tanquen 10 minuts després de l‟hora de 

sortida dels alumnes. Si us heu quedat algun alumne a classe és 

convenient que l‟acompanyeu a la sortida. 
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Quan abandonem el centre (migdia o tarda) és molt important tancar la 

porta d‟entrada al recinte escolar. 

14. Fotocòpies                       

El codi està apuntat a la fotocopiadora. Sempre que sigui possible fer-les a 

doble cara. 

15. Telèfon                       

El telèfon del centre s‟utilitzarà preferentment per a qüestions relacionades 

amb les funcions del mestre. Sempre que es pugui s‟evitarà la seva 

utilització per a ús personal.  

Si heu de trucar s‟ha de fer des del despatx, on hi tenim el telèfon. 

16. Permisos                      

El mestre que s‟hagi d‟absentar per alguna causa, ha de demanar permís 

a direcció i portar el justificant. És important que deixi feina i pautes clares 

pels mestres que ha de fer la substitució. Si hi ha previsió pel permís, és bo 

que el mestre responsable estigui al cas i expliqui la feina que ha deixat a 

la persona que el substituirà. 

Si la falta és imprevista s‟avisarà a direcció el més aviat possible. Aquesta 

es justificarà a direcció igualment per escrit i posteriorment, també en 

aquest cas s‟ha de procurar indicar una feina que puguin fer els alumnes. 

En el cas d‟absències o retards no justificats es farà arribar al mestre una 

notificació individual i seguidament, vistes les al·legacions, s‟informarà al 

Departament. 

17. Baixes per malaltia                    

En cas de malaltia i possible baixa, es procurarà anar als serveis mèdics el 

més aviat possible per tal de gestionar la baixa i poder tenir una substitució. 

En reincorporar-vos heu de fer el mateix amb l‟alta mèdica. L‟alta i la baixa 

la podeu portar a l‟escola o a la Gestora. 

També cal avisar a direcció el més aviat possible per a organitzar la 

substitució. 
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18. Criteris sanitaris, medicaments i accidents              

Per disminuir raonablement el risc de contagi, l‟escola demana respectar 

les següents normes d‟actuació: 

 No s‟acceptarà l‟entrada de cap alumne quan presenti: 

- Febre (temperatura superior a 37º). 

- Diarrees líquides. 

- Erupcions i altres alteracions de la pell (tret si duen informe del 

pediatre amb el diagnòstic i indicant que no són contagioses). 

- Conjuntivitis sense tractament. 

- Polls (fins a la seva desaparició total de l‟insecte i de les llémenes). 

 Per qualsevol medicament que s‟hagi de subministrar indispensablement 

en horari escolar, serà necessària la prescripció facultativa amb les 

instruccions pertinents de l‟administració d‟aquest per escrit. Cal aportar un 

escrit on es demani i s‟autoritzi al personal del centre docent que administri 

al fill o filla la medicació prescrita. Es facilita aquest escrit als tutors. 

  Trobareu la farmaciola a sobre la fotocopiadora. 

 En cas d‟accident o de no trobar-se bé un alumne, s‟avisarà als pares o 

parents més propers. En cas de no poder establir comunicació, el tutor o el 

mestre responsable l‟atendrà en primera instància. Si hi ha gravetat aparent, 

ens posarem en contacte amb el CAP i es procedirà segons les instruccions 

donades. 

 Cal que el tutor estigui assabentat si un alumne seu es fa mal. El 

responsable d‟un alumne és el mestre que està amb ell en aquell moment. 

A les hores d‟esbarjo els responsables són els vigilants del pati. 

 Si un alumne ha de ser portat a urgències cal que es truqui al Servei 

d‟Ambulàncies (061) i que s‟informi la família el més aviat possible. Sempre 

que sigui possible l‟alumne anirà acompanyat d‟un mestre del centre. 

19. Alimentació                  

L‟esmorzar principal dels alumnes ha de ser a casa. A l‟escola només poden 

portar una peça de fruita o un petit entrepà. No es poden portar “briks”, 
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iogurts, llaunes, brioixos industrials, bosses de patates... (només a Viladrau, a 

Montrodon es recomana). S‟haurà d‟insistir a la reunió d‟inici de curs. 

Es fomenta l´ús de la carmanyola i l‟abolició del paper d‟alumini. 

20. Tractament disciplinari                 

Cal seguir el que diu el NOFZ i el document de drets i deures dels alumnes. 

Sempre que hi hagi algun incident destacat amb un alumne o amb un grup 

d‟alumnes és important avisar la direcció i deixar-ne constància escrita. 

Intentar no castigar sense pati i en cas de castigar de fer-ho, cal tenir en 

compte que els alumnes no es poden quedar sols. 

Davant d‟una actitud mereixedora de reflexió, si es considera que s‟ha de 

reflexionar al passadís, seran estones molt curtes, i el mestre mantindrà el 

contacte visual amb l‟alumne. No s‟utilitzarà com una mesura habitual. 

Veure protocol a la p:tutoria:acció tutorial 

21. Manteniment del centre                

Cal que qualsevol mestre que detecti alguna anomalia en el funcionament 

de les instal·lacions del centre ho comuniqui a direcció o apuntar-ho 

directament al full d‟incidències que hi ha penjat al despatx, per tal de 

poder passar l‟avís a l‟empresa de manteniment. 

22. Circulars i sortides               

Quan s‟hagi d‟informar a les famílies d‟algun aspecte i no utilitzem el canal 

habitual (correu electrònic o wapp) les circulars es reparteixen als germans 

petits.  

Per a totes les sortides cal la corresponent autorització dels pares. Correspon 

a cada tutor revisar i guardar les autoritzacions. 

La relació d‟alumnes i professors per a les sortides és la següent (ràtio): 

Un dia       Més d‟un dia 

Educació Infantil: 10/1    Educació Infantil: 8/1 

Cicle inicial i mitjà: 15/1.    Cicle inicial i mitjà: 12/1 

Cicle superior: 20/1.    Cicle superior: 18/1 
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No es poden fer sortides ni altres activitats fora del centre amb menys de 

dos acompanyants, un dels quals ha de ser necessàriament mestre.  

 

Projectes de ZER 

 

En el despatx teniu a l‟abast tots els documents de centre: PEZ, NOFZ, PGA, 

Memòria ... 

1 Projectes innovació 

- projecte Puntedu de biblioteca escolar que ens ha permès adequar 

la biblioteca i començar a dinamitzar-la per tal que esdevingui el 

centre de recursos del centre. 

- ILEC 

- Càlcul en matemàtiques 

2 Projectes 

- Interdisciplinari (es fa a nivell de ZER i cada any s‟escull un tema diferent) 

- Escoles Verdes 

- Viu el Parc 

- Projecte flabiol 

- Art i escola 

- Escola al Montseny (Viladrau) 

-  Projecte Rius (Viladrau) 

- PELE 

3 Formació 

- ILEC 

- Matemàtiques 

4 Relació família/escola                  

Per a l‟educació dels alumnes és important que hi hagi un intercanvi 

d‟informació entre mestres i pares. Pensem que hem de ser una escola oberta 

on l‟accés dels pares sigui fàcil. El que s‟ha d‟utilitzar de manera formal per 

comunicar-se amb les famílies és l‟agenda. A més, es pot trucar als pares i 

concertar reunions sempre que faci falta. 
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A cada curs hi ha una mare delegada que també es pot utilitzar com a eina 

de comunicació amb la resta de famílies del curs. 

Pel que fa a les entrevistes amb famílies, durant cada cicle hi haurà com a 

mínim una entrevista personal amb els pares de cada alumne.  

Agendes: cada alumne disposa d‟una agenda que cal utilitzar per comunicar-

nos amb les famílies i portar un seguiment de deures i aspectes que creiem 

necessaris. 

En cas dels alumnes de CM i CS que vulguin marxar sols hauran de signar una 

autorització (el tutor ha de penjar un llistat amb els alumnes que marxen sols). 

Situacions singulars que cal tenir en compte: 

- Els pares, si no estan privats de la pàtria potestat, tenen dret a rebre 

informació sobre el desenvolupament educatiu dels fills. 

- Els infants més petits ha de ser lliurats a l‟hora de la sortida, als pares 

que tinguin atribuïda la guàrdia i la custòdia o a les persones que en 

tinguin l‟encàrrec. 

- No donar informació de cap alumne a serveix externs no educatius. 

- No es poden omplir informes de psicòlegs externs 

 

Organització metodològica 

 

1 Prioritats generals 

 Innovació metodològica en el càlcul. 

 ILEC 

 L‟impuls de l‟aprenentatge de les llengües estrangeres. 

 La integració de les TIC en el procés d‟ensenyament i aprenentatge i en 

l‟avaluació de les diferents àrees del currículum. 

2 Organització del currículum 

 Treball per Competències bàsiques: 
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Tenint en compte el nou currículum i a través de la tria de material i de 

l‟organització de l‟horari, el centre ha determinat una manera de treballar les 

diferents àrees. Això vol dir una orientació concreta que els mestres que 

s‟incorporen hauran de seguir. 

 Infantil: 

- Activitats amb diferents agrupaments: parelles, grups... 

- Treball per racons. 

- Treball cooperatiu. 

- Tallers. 

- Projectes o centre d‟interès. 

- Joc dirigit. 

 Primària: 

- Activitats amb diferents agrupaments: parelles, grups... 

- Treball cooperatiu. 

- Incloure les TIC a totes les àrees. 

- Projectes i centre d‟interès. 

- Determinar a l‟horari les hores de lectura (30 minuts diaris), dictats i 

càlcul. 

- Tipologia de textos des de CI a CS. 

- Joc dirigit. 

L‟equip directiu recomana que per dur a terme aquestes dinàmiques de treball 

s‟aprofitin els reforços. 

D‟altra banda, les sortides programades cal que prioritàriament es relacionin 

amb els continguts treballats a l‟aula.  

 

4.3 Organització classes 

Deures: 

CI: només es posaran feines puntuals per fer amb els pares. Es recomana fer 

lectura diària. 

CM: es comença el treball de l‟agenda i deures puntuals. 

CS: s‟intenta que els deures no siguin pel següent dia, així aprenen a 

organitzar-se. 
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Presentació llibretes 

CI s‟escriu tot en llapis i a partir de CM s‟utilitza el bolígraf per copiar els 

enunciat i la resolució en llapis. No es pot utilitzar tippex. 

Correcció: s‟utilitzarà el color verd 

 

4.3 Avaluació 

Es fa una sessió d‟avaluació per trimestre i es lliura un informe d‟avaluació als 

pares (SAGA a primària), abans cada tutora ha d‟omplir la sessió d‟avaluació 

del seu grup. Per preparar els documents d‟avaluació (actes, graelles, 

informes...) disposem de models, que els podeu trobar a la P: informes i sessions 

d‟avaluació. 

 

 

Documents adjunts 

 

 Calendari escolar. 

 Actuacions  PGA 

 Horaris mestres i aules 

 Torns de neteja pati 

 Grups tallers 

 Llistat alumnes 

 Autoritzacions pels alumnes 

 Calendari amb les sortides 

 Full d‟incidències alumnes 
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PAT 

 

El pla d‟acció tutorial (PAT) és el document on es recullen totes les 

intervencions que els/les tutors/es i el professorat del centre hauran de 

realitzar respecte de la tutoria. 

El primer aspecte que ha d‟orientar és l‟acord i conveniència de dedicar dins 

l‟horari amb el grup d‟alumnes una sessió de tutoria. 

 

L‟objectiu del PAT és doble: 

1.- Donar coherència a l‟acció tutorial (annex 1) del centre. 

2.- Facilitar orientacions i materials al professorat per portar-lo a terme. 

 

Com qualsevol altra programació del centre el PAT ha d‟estar seqüenciat 

temporalment al llarg  de l‟etapa, del cicle i del curs acadèmic per tal  

que hi hagi coherència. 

És convenient que hi hagi un/a mestre/a responsable i tot el professorat el 

conegui. 

 

Objectius  

 

Àmbit: L’alumnat 

Conèixer l‟alumne 

 

Actuacions Responsables Temporització 

Recollida d‟informació:  

-Dades personals i familiars. 

-Dades rellevants sobre la història familiar i escolar. 

-Característiques personals: interessos, motivació, 

estils d‟ aprenentatge, adaptació personal familiar i 

social i integració en el grup-classe. 

-Competència curricular. 

-Necessitats educatives 

Tutor/a Setembre/ 

Octubre 
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Disseny d‟una fitxa o carpeta individual de tutoria 

que faciliti  la recollida d‟informació i seguiment, a 

més de recollir els aspectes o punts tractats en les 

entrevistes individuals. (annex 2). 

Tutor/a Durant el curs 

 

 

Realitzar el seguiment personalitzat de cada alumne. 

 

Actuacions Responsables Temporització 

Registre acumulatiu d‟informació rellevant: 

-Registre d‟ incidents. 

-Observacions sobre l‟ actitud,  el comportament, 

habilitats  demostrades, dificultats, etc. 

Tutor/a Al llarg del curs 

 

 

 

Adequar les programacions, l‟ensenyament i l‟avaluació a la diversitat de l‟alumnat. 

 

Actuacions Responsables Temporització 

Selecció de continguts prioritaris i bàsics. 

Adaptar les metodologies ajustant-les a les 

característiques  i necessitats de l‟alumnat. 

Disseny d‟avaluació a l‟inici i final de curs. 

- comprensió lectora 

- velocitat lectora 

- resolució problemes 

- càlcul mental 

 Tutor/a 

 Tutor/a 

 

 Mestra    

educació 

especial 

 

 Setembre  

/octubre 

 

 Maig/juny 
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Àmbit: Els mestres 

 

Potenciar la coordinació dels mestres que imparteixen classes en un mateix 

grup. 

 

Actuacions Responsables Temporització 

Reunions de coordinació infantil i primària: 

- Establir un dia setmanal 

- Establir el guió de les reunions 

Tutores 

Coordinadores 

Al llarg del curs. 

 

 

Atendre als alumnes que presenten necessitats educatives especials buscant 

l‟optimització dels recursos i la màxima integració de l‟alumnat. 

 

Actuacions Responsables Temporització 

Identificació de les necessitats educatives de 

l‟alumnat. 

-A partir de l‟avaluació inicial. 

-Mitjançant el seguiment de l‟alumnat, observant el 

procés d‟ensenyament-aprenentatge, rendiment 

acadèmic, etc. 

-Exploracions psicopedagògiques, si es creuen 

necessàries. 

 

 

Tutor 

 

 

EAP 

 

 

Mestra 

educació 

especial. 

 

 

 

 

 

Durant el curs. 

Prioritàriament 

durant el primer 

trimestre. 

-Elaboració les adaptacions curriculars. 

- Atenció individualitzada o petit grup per part de la 

mestra d‟EE 

-Organització  recursos especials. 

- Realització un seguiment de l‟alumnat. 

-Avaluació de la resposta educativa. 
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Afavorir el clima de classe adequat per a  la convivència i el treball escolar buscant 

l‟acceptació de tots els alumnes. 

 

Actuacions Responsables Temporització 

Coneixement de  les característiques del grup classe: 

-Mitjançant l‟observació directa. 

-Utilitzar en cas que sigui necessari tècniques 

sociomètriques. (annex 3) 

-Enquestes. 

- Observació externa. 

 

 

 

 

 

Tutor  

 

Mestra EE 

 

 

 

 

 

 

Durant el curs Programació d‟ activitats complementaries: 

-Sortides culturals. 

-Colònies. 

Establiment de càrrecs que possibiliten que cada 

alumne dediqui part del seu temps en benefici del 

grup classe: delegats, secretari, biblioteca, ... 

Consens de normes de funcionament del grup classe 

d‟acord amb el NOFC. 

Planificació d‟una hora setmanal per realitzar 

activitats de dinàmica de grup. 

Realització trimestral de reunions de delegats. 

 

 

Afavorir el pas de l‟alumnat d‟un cicle a un altre i d‟una etapa educativa a la 

següent.  

 

Actuacions Responsables Temporització 

-Elaboració d‟informes individualitzats de final de 

cicle i/o etapa. 

-Disseny d‟un pla de traspàs d‟ informació. 

-Organització de les sessions d‟avaluació. 

 

Tutor 

 

Equip de 

 

Al llarg del curs. 

Prioritàriament 

durant el primer 
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(annex 4) 

-Presa de decisions sobre la promoció de l‟alumnat 

d‟acord amb els criteris de promoció establerts en el 

projecte curricular. 

-Establiment i anàlisis de les mesures curriculars i 

organitzatives d‟atenció a la diversitat a l‟hora de 

decidir sobre la promoció de l‟alumnat. 

- Assistència per part de la cap d‟estudis a les 

reunions de coordinació primària-secundària. 

mestres 

 

Cap d‟estudis 

 

 

 

 

 

 

Tutores infantil  

i cicle superior 

trimestre  

 

 

 

 

 

 

 

 

   Juny - Realització d‟una reunió per fer el traspàs 

d‟informació de la llar d‟infants a l‟escola, i de 

primària-secundària.  

 

Àmbit: Les famílies 

Dinamitzar la relació amb les famílies 

 

Actuacions Responsables Temporització 

- Reunió informativa amb les famílies a l‟inici de P3. 

- Reunió general informativa. 

- Entrevistes amb les famílies. 

- Planificació d‟una hora setmanal d‟atenció a les 

famílies. 

- Elaboració trimestral d‟un informe del rendiment 

personal de l‟alumne. (annex 5) 

- Presentació de la carta de compromís educatiu. 

(annex 6) 

Tutor 

 

Claustre de 

mestres 

Cap d‟estudis 

 

mestres 

 

Equip directiu  

1a setmana de 

setembre 

 Mitjans 

setembre 

 

Tot el curs 

 

 

 

 

 

Inici de curs 
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Com avaluar-lo  

 

A final de curs s‟ha d‟avaluar tenint en compte uns criteris i amb un model 

d‟avaluació on es valorin les orientacions i els materials emprats. 

Són fonamentals les propostes de millora i saber el que ha funcionat i el que 

no, per tal que sigui un document pràctic. 

ANNEXOS 

 

ANNEX 1 

Acció tutorial (article 15). 

1. L'acció tutorial té per finalitat contribuir, en col·laboració amb les famílies, al 

desenvolupament personal i social de l'alumnat en els aspectes intel·lectual, 

emocional i moral, d'acord amb la seva edat, i comporta el seguiment 

individual i col·lectiu de l'alumnat per part de tot el professorat. 

2.  Les actuacions associades a l'acció tutorial, com a mínim, han de: 

a) Informar les mares, els pares o tutors/es sobre l'evolució educativa dels seus 

fills i filles, i oferir-los assessorament i atenció adequada. 

b) Facilitar a pares, mares i tutors/es legals l'exercici del dret i el deure de 

participar i implicar-se en el procés educatiu dels seus fills i filles. 

c) Vetllar pels processos educatius de l'alumnat i promoure, especialment a 

l'etapa d'educació secundària obligatòria, la implicació de cada alumne/a en 

el seu procés educatiu. 

d) Dur a terme la informació i l'orientació de caràcter personal, acadèmic i 

professional de l'alumnat, tot evitant condicionants lligats al gènere. 

e) Vetllar per la convivència del grup d'alumnes i la seva participació en les 

activitats del centre. 

f) Aquelles altres actuacions de caràcter individual o col·lectiu específicament 

establertes en els decrets reguladors del currículum de cada ensenyament, 

entre les quals, en els ensenyaments professionalitzant que escaigui, hi haurà la 

tutorització de les pràctiques en les empreses. 
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ANNEX 2 
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ANNEX 3 CESC 
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ANNEX 4 Sessions avaluació 

 

SESSIÓ D’AVALUACIÓ     

 
Data  

 

Tutor/a   

 

Curs:   

 

VALORACIÓ GRUP CLASSE 
 

1. RELACIONS 

 

1a. avaluació 

És un grup cohesionat  

És un grup dispers  

Hi ha petits grups  

Hi ha dos grups diferenciats: nens/nenes  

Hi ha líders positius en:  

Hi ha líders negatius en:  

No hi ha líders destacats  

És un grup tranquil  

És un grup força mogut  

És un grup molt mogut  

És un grup xerraire  

És relaciona amb els altres grups  

No es relaciona amb els altres grups  

Mesures d‟adequació: 

 

 

 

2. HÀBITS 

 

 

Sap mantenir l‟atenció el temps adequat  

Li costa mantenir l‟atenció  

Es mostra variable en el manteniment de l‟atenció  

Es mostra ordenat amb els llibres, materials i espais  

Li costa mantenir ordenats els materials i els espais  

Es  mostra ordenat en les files i/o entrades  

Li costa ser ordenat en les files i/o entrades  

Presenten els treballs amb polidesa  

Els costa presentar les tasques amb polidesa  

Es mostren respectuosos en el tracte  

Es mostren poc respectuosos en el tracte  
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Mesures d‟adequació: 

 

 

 

 

3. RESPONSABILITAT 

 

 

Es comporten bé a classe i /o al pati   

Els costa comportar-se bé a classe i /o al pati  

 Es comporten malament a classe i /o al pati  

Quan el/la mestre/-a surt hi ha ordre  

 Quan el/la mestre/-a surt s‟esveren una mica  

Quan el/la mestre/-a surt cal que hi hagi un 

responsable 

 

Amb altres persones segueixen els mateixos hàbits  

Amb altres persones s‟esveren més  

A d‟ altres persones no els fan cas  

Els càrrecs, en general, funcionen  

Costa, que en general, funcionin els càrrecs  

Accepten les normes i les compleixen   

Els costa acceptar i /o complir les normes  

Es mostren responsables en el treball  

Es mostren poc responsables en el treball  

Mesures d‟adequació: 

 

 

 

4. ACTITUD  I CONTINGUTS 

 

 

Es mostren motivats per aprendre  

Es mostren poc motivats per aprendre  

Necessiten molts estímuls per motivar-se  

Es mostren actius i participatius  

Es mostren poc actius i participatius  

El seu ritme de treball és l‟adequat  

El seu ritme de treball és ràpid  

El seu ritme de treball és lent  

Progressen adequadament en:  

 

 

Progressen ràpidament en: 

 

 

Progressen lentament en: 

 

 

Mesures d‟adequació: 
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5. SORTIDES 

 

 

Davant una sortida es mostren motivats i interessats  

Davant una sortida es mostren poc motivats i 

interessats 

 

Durant  la sortida es mostren atents, escolten i 

participen 

 

Durant  la sortida no es mostren gaire atents ni participatius  

Es comporten bé  

A vegades se‟ls ha de cridar l‟atenció  

Es comporten malament  

Mesures d‟adequació: 

 

 

 

 

6. OBSERVACIONS 

 
 

 

 

 

 

VALORACIÓ  INDIVIDUAL 

 

ALUMNES Característiques a destacar Mesures d‟adequació 

   

   

   

   

 

 

*ATENIR EN COMPTE: 

Aspectes maduratius/Hàbits: ordre, estudi,.... 

Aprenentatges: càlcul,resolució problemes i a primària valorar graelles 

de comprensió lectora, velocitat i ortografia. 

 

 
CONCLUSIONS I ACORDS PRESOS: 
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ANNEX 5 Carta de compromís 

 

                                     Carta de compromís educatiu 

 

 

Les persones sotasignades, ___________________, directora de l‟escola 

_____________ (ZER Guilleries), i _______________________________________ (pare, 

mare, tutor/a) de  

l‟alumne/a ______________________, reunits a _________ , en data 

________________  

conscients que l‟educació dels infants i dels joves implica l‟acció conjunta de 

la família i de l‟escola,  

signen aquesta carta de compromís educatiu, la qual comporta els següents 

compromisos:  

 

 

Per part del Centre 

 

1. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament global de la 

personalitat de l‟alumne o alumna. 

 

2. Vetllar per fer efectius els drets i els deures de l'alumne o alumna en l'àmbit 

escolar. 

 

3. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de 

l'alumne o alumna. 

 

4. Informar la família del projecte educatiu del centre PEC i de les normes 

d'organització o funcionament del centre NOFC. 

 

5. Informar la família i l‟alumne o alumna dels criteris que s‟apliquen per 

avaluar el seu rendiment acadèmic  i  la seva evolució. Fer una valoració 

objectiva de l‟avaluació (Informes), i comunicar-ho a la família i explicar-lo 

si s‟escau. 

  

6. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per 

atendre les necessitats específiques de l'alumne o alumna i mantenir-ne 

informada la família. 

 

7. Comunicar a la família les inassistències no justificades de l'alumne o 

alumna al centre, i qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al 

seu desenvolupament.  

 

8. Atendre en un termini raonable i, a ser possible, en els horaris previstos de 

tutoria o direcció, les peticions d'entrevista o de comunicació que formuli la 

família.  

 

9. Revisar conjuntament amb la família el compliment d'aquests compromisos 

i, si escau, el contingut, al finalitzar l‟etapa d‟infantil i de cada cicle de 

primària.  
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Per part de la família 

 

1. Respectar el caràcter propi del centre tal com queda definit en el Projecte 

Educatiu (PEC)  i reconèixer l‟autoritat del personal del centre. 

 

2. Compartir amb el centre l'educació del fill o filla i desenvolupar i afavorir 

les complicitats que són necessàries per aconseguir el desenvolupament 

global de l‟alumne o alumna. 

 

3. Instar el fill o filla a respectar les normes específiques de funcionament del 

centre, en        particular, les que afecten la convivència escolar i el 

desenvolupament normal de les classes. 

 

4. Vetllar perquè el fill o filla compleixi el deure bàsic d‟esforçar-se en 

l‟aprenentatge i en el desenvolupament de les seves capacitats i 

d'assistència regular i amb puntualitat a les activitats acadèmiques, i 

també perquè faci les tasques encomanades des de l‟escola. Cal  

comunicar, a l‟escola, les inassistències o retards del/de la fill /a  pel 

sistema acordat amb el centre. 

 

5. Ajudar el fill o filla a organitzar el temps i l‟espai d'estudi a casa i a preparar 

el material per a l'activitat escolar. 

 

6. Adreçar-se directament al centre per contrastar les discrepàncies, 

coincidències o suggeriments en relació amb l'aplicació del projecte 

educatiu en la formació del fill o filla.  

 

7. Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants pel 

desenvolupament global de l‟alumne o alumna. 

 

8. Atendre en un termini raonable les peticions d'entrevista o de comunicació 

que formuli el centre. 

 

9. Aplicar els criteris i mesures acordades amb l‟escola que puguin afavorir el 

rendiment escolar del fill o filla.  

 

10. Informar el fill o filla del contingut d'aquests compromisos. 

 

11. Revisar conjuntament amb el centre educatiu el compliment d'aquests 

compromisos i, si s‟escau, el contingut, al finalitzar l‟etapa d‟infantil i de  

cada cicle de primària.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projecte Educatiu de ZER                                                                               ZER Guilleries 

 

 

 

 

 

115 

I, perquè així consti, signen aquesta carta de compromís educatiu. 

 

              

 

 

Per part del centre      Per part de la família 

 

 

 

________________________                                     _______________________________ 

          (directora)                                                         (pare, mare, tutor/a) 

 

 

 

 

 

 

_____________, ________  de _________________ de 201_  
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PLA D’ACOLLIDA DELS 

ESTUDIANTS EN PRÀCTIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLA D’ACOLLIDA 

DELS ESTUDIANTS 

EN PRÀCTIQUES 
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Organització del centre  

 

ACOLLIMENT 

 Presentació del centre i dels mestres per part d‟algun membre de  

l‟equip directiu. 

 Presentació i entrevista amb el tutor de pràctiques: exposició del 

pla de treball i fixació del calendari i l‟horari de pràctiques. 

 Explicació del funcionament i dinàmica del centre i de l‟ús 

d‟espais (tallers, grups flexibles, biblioteca,...). 

 Informació de la pàgina web. 

ORGANIGRAMA 

 Lliurament i explicació de l‟organigrama. 

 Lliurament i explicació del calendari escolar i els horaris. 

DOCUMENTACIÓ DE CENTRE I PROJECTES 

 Lliurament del PEC (NOFC, PL,...). 

 Explicació dels plans i projectes en curs. 

 

Funcionament de la tasca docent  

 

ETAPA 

 Explicació de la composició i el funcionament. 

 Assistència a una reunió d‟etapa. 
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 Explicació dels requisits d‟una programació: elaboració d‟una unitat 

didàctica. 

LA  FUNCIÓ TUTORIAL 

 Entrevista amb un tutor: presentació del PAT, fitxes dels alumnes, 

d‟entrevistes amb alumnes i pares... 

 Assistència a una sessió tutorial de grup. 

ALTRES FUNCIONS 

 Presentació dels models de comunicació d‟absències, incidències 

de disciplina, patis. 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

 Presentació del document d‟atenció psicopedagògica. 

 Explicació de la metodologia emprada amb els alumnes d‟EE. 

 

En cada actuació caldrà preveure el responsable i la temporització. 
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PLA DE TREBALL DE PRÀCTIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLA DE TREBALL 

DE PRÀCTIQUES 
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Finalitats de les pràctiques  

 

 

 Facilitar l‟adquisició de les competències professionals docents als 

estudiants de magisteri 

 Generar dinàmiques i espais de reflexió didàctica i pedagògica que 

afavoreixen la innovació, la recerca i la transferència del coneixement. 

Pla de treball de les pràctiques  

 

El centre i la universitat elaboren un pla de treball de pràctiques que inclou 

les actuacions previstes, els mecanismes de seguiment i la seva avaluació. 

El pla de treball ha de permetre establir un marc de referència comú per a 

tots els estudiants que realitzin les pràctiques i alhora tenir en compte 

l‟autonomia pedagògica de centres. 

L‟escola prioritza intervenir en aquells nivells educatius que millor s‟ajustin als 

interessos formatius dels estudiants, d‟acord amb les pautes orientatives dels 

coordinadors de la universitat i del centre formador. 

Contingut del pla de treball 

a. Característiques del centre i acollida dels estudiants 

      L‟acollida facilita la incorporació dels estudiants en la dinàmica del 

centre formador i afavoreix l‟eficàcia del període de pràctiques. Això 

comporta, reunió setmanal amb la tutora del centre i una visita de la 

coordinadora de pràctiques de la universitat 

      Per afavorir el coneixement i la incorporació dels estudiants al 

centre, se‟ls facilita els aspectes més rellevants del projecte educatiu 

de centre. 

b. Objectius en relació amb les competències dels docents, la 

innovació i la recerca educativa 
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 Integrar en les seves actuacions l‟equitat, la inclusió, l‟educació 

emocional i en valors. 

 Saber construir i planificar dispositius d‟aprenentatge  i seqüències 

didàctiques utilitzant sistemes actius que impliquin la participació 

dels alumnes, tot aportant noves propostes metodològiques si 

s‟escau. 

 Formular objectius i continguts en les programacions que facilitin 

l‟assoliment de les competències bàsiques. 

 Conèixer i assumir la responsabilitat de la tutoria i implicar les 

famílies. 

 Participar en el màxim de projectes que es realitzen a l‟escola (art  

escola, escola verda, filosofia 3/18...) que afavoreixen a 

l‟educació integra i a la competència transversal. 

 Tenir en compte el desenvolupament psicològic i admetre la 

diversitat de ritmes educatius i de capacitats intel·lectuals. 

 Saber treballar en equip. 

 Aplicar estratègies d‟autoavaluació de la tasca docent. 

c. Desenvolupament de les pràctiques 

     Observació: Per tal de fer l‟anàlisi global del centre, conèixer el seu 

model de practica educativa i de gestió, valorar la seva relació amb 

l‟entorn, assistir a les reunions del centre i establir un primer contacte 

amb l‟aula. 

      Intervenció acompanyada/tutelada: consisteix en dur a terme 

intervencions puntuals a l‟aula i en altres processos del centre amb el 

suport i la supervisió del tutor del centre  fer el seguiment i reflexió 

d‟aquestes intervencions amb el tutor de la universitat. 

      Intervenció autònoma supervisada: inclou la programació, el 

desenvolupament i l‟avaluació d‟una unitat didàctica, la intervenció 
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com a professor responsable del grup classe, la gestió directa de 

l‟aula i la reflexió compartida amb la resta de l‟equip docent. 

d. Aspectes organitzatius de les pràctiques 

     El centre elabora un calendari de pràctiques i un marc horari dels 

estudiants per facilitar la participació d‟aquests en la vida del centre 

(reunions, claustres (escola i ZER), sessions d‟avaluació i reunions amb 

les famílies) a més es recomana la seva participació. 

      S‟especifica en el calendari les seccions de treball periòdiques amb 

el tutor/a de la universitat i el tutor/a del centre, per tal de garantir el 

seguiment i avaluació de les pràctiques. 

e. Coordinació de pràctiques en els centres formadors 

     El coordinador de pràctiques és un membre de l‟equip directiu. Les 

seves funcions són: 

 Coordinar la relació del centre amb la universitat en l‟elaboració del 

pla de treball, el seu desenvolupament i avaluació. 

 Organitzar el calendari, els espais i els horaris d‟intervenció dels 

estudiants en pràctiques i facilitar la mobilitat dins el centre i 

l‟assistència a les diverses reunions i entrevistes amb les famílies. 

 Concretar les matèries, els cursos i els nivells implicats en les 

pràctiques 

 Col·laborar amb els quepis docents en el procés de formació dels 

estudiants en pràctiques 

 Rebre els estudiants de pràctiques i desenvolupar les actuacions 

d‟acollida conjuntament amb els tutors. 

 Resoldre possibles incidències que es puguin presentar en el 

desenvolupament de les pràctiques i, si s‟escau, informar-ne la 

direcció del centre 
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 Avaluar el pla de treball, atenent les valoracions de les persones 

implicades en les pràctiques, i identificar-ne els elements de millora. 

f. Tutorització de les pràctiques en els centres formadors 

     L‟equip directiu assigna la responsabilitat de la tutorització dels 

estudiants en pràctiques als docents que expressin la seva voluntat 

d‟assumir-la. És convenient que els tutors reuneixin les 

característiques professionals següents: 

 Experiència docent 

 Compromís amb la innovació o amb capacitat per al treball en 

equip 

 Implicació en el desenvolupament del projecte educatiu del centre 

 Capacitat d‟orientació i tutoria d‟alumnes 

 Habilitats que ajudin a desenvolupar en l‟alumnat les competències 

bàsiques 

Funcions del tutor/a de pràctiques del centre: 

 Fer l‟acompanyament dels estudiants en pràctiques i vetllar pel 

desenvolupament del pla de treball 

 Acordar les actuacions de formació amb el coordinador/a de 

pràctiques del centre. 

 Coordinar amb el tutor/a de la universitat el seguiment de les 

pràctiques: calendari i continguts de les reunions de treball. 

 Dissenyar les estratègies de participació dels estudiants en reunions 

d‟etapa i claustre. 

 Assessorar l‟estudiant en pràctiques en l‟elaboració i ajustament de 

les programacions d‟aula i l‟aplicació de criteris d‟avaluació. 

 Concretar la participació dels estudiants en actuacions del pla 

d‟acció tutorial. 



Projecte Educatiu de ZER                                                                               ZER Guilleries 

 

 

 

 

 

124 

 Participar en l‟avaluació dels estudiants en la fase de pràctiques 

d‟acord amb els criteris establerts per la universitat en el pla de 

treball. 

 

Avaluació del pla de treball de pràctiques: informe  

 

L‟avaluació del pla de treball de les pràctiques permet reflexionar, identificar i 

recollir els elements clau en relació amb l‟aplicació del pla, la tutorització i la 

coordinació per part del centre i les universitats així com les corresponents 

propostes de millora. 

La formalització de l‟avaluació del pla de treball es fa mitjançant: 

Informe del centre (en funció de cada universitat) sobre el desenvolupament 

de les pràctiques, la coordinació amb la universitat i el grau d‟aprofitament 

dels estudiants. 

Informe de la Universitat sobre el desenvolupament de les pràctiques i la 

coordinació amb el centre. 

Un cop finalitzades les pràctiques, les universitats, a partir de l‟avaluació 

realitzada, emeten les certificacions corresponents dels tutors/es i 

coordinadors/es responsables de les pràctiques em els centres formadors. 

 

 

 

 

 

 

 


