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L’Escola d’Educació Infantil i Primària Els Castanyers de Viladrau és una petita            
escola rural, cíclica, que pertany a la ZER Guilleries. Actualment hi ha 90             

alumnes matriculats. 

Què vol dir ser una ZER? (Zona Escola Rural) 

Juntament amb l’escola El Gurri de Taradell formem part de la ZER Guilleries.             

Seguim un projecte educatiu comú tot compartint mestres especialistes (anglès,          

ed.física, especial i música), i fent sortides i/o trobades pedagògiques          
conjuntament. Pel fet de ser ZER el Departament d’Educació ens aplica l’horari            

de la sisena hora. 

 
 

 
Per què l’escola va encaminada a treballar per projectes? 

A l’escola Els Castanyers, el protagonista de l'aprenentatge és el propi infant.            
Aquests tenen una curiositat innata per descobrir, per voler comprendre el món que             

els envolta. 

Partim dels seus interessos, dels coneixements previs, i de les necessitats           
concretes i diverses que tots tenen. És a partir d’aquestes inquietuds que es pot              

iniciar un treball d’investigació, un 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. L’escola i els/les mestres són qui els hi propicien. 

Un projecte es desenvolupa en grup i això implica aprendre a conversar, saber             

escoltar a l’altre i saber aportar opinions i idees. Per fer-ho és necessari             
expressar-les de forma clara i estructurada per tal que els companys/es ho            

puguin comprendre, compartir, esforçar-se, ajudar, saber arribar a acords,         
buscar solucions conjuntament i aprendre a aprendre de manera cooperativa.          

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

el seu procés d’aprenentatge tot enllaçant les llengües, les matemàtiques, les           
ciències, l’educació física i l’art. 

 

Presentació 

Línia Pedagògica 



El docent acompanya als infants 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 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 l’infant descobreix alguna cosa per si mateix, les             

connexions neuronals que això crea són més riques i complexes que les que es              

produeixen amb el simple aprenentatge memorístic. Per això el que s'aprèn és            
important, però molt més important és com s’aprèn. Aquest procés actiu, més            
ric i complex, porta a coneixements més sòlids que tenen sentit per a l’infant.              
A més, són coneixements interconnectats i no fragmentaris. Els infants no           

aprenen dades aïllades, sinó que adquireixen una cosmovisió. 

Aquesta forma d'aprendre, respecta la curiositat i la creativitat naturals dels           
infants, que faran que els coneixements adquirits perdurarin tota la vida. 

 
Com tractem les llengües a l’escola? 

 

A l’escola s’utilitza el català com a llengua vehicular. 
La llengua castellana s’introdueix a educació infantil oralment i a partir de cicle inicial com               

una segona llengua dins els projectes. 
La llengua anglesa s’inicia a partir de P3 oralment i amb una metodologia basada              

en el joc, els contes i les cançons. A Educació primària es realitza dins els               

Projectes d’escola i d’ERASMUS+. 
 

Per veure el document sencer de la nostra metodologia d’escola cliqueu aquest            

enllaç:  METODOLOGIA D’ESCOLA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://agora.xtec.cat/zerguilleries/wp-content/uploads/usu67/2019/03/METODOLOGIA-ok-20-21.docx.pdf


 
Aquest curs 2020-2021 la nostra plantilla està formada per: 

- 6 mestres tutors (2 d’Ed. Infantil i 4 d’Ed. Primària). 

- 3 mestres de Llengua Anglesa. 

- 1 mestre especialista de Música 

- 1 mestre especialista d’Educació Especial 

- 1 mestre especialista d’Educació Física 

*Els mestres especialistes són itinerants i passen per les 2 escoles de la ZER. 

 
L’escola s’organitza cíclicament:  
● Educació Infantil (P3, P4 i P5) 

● Cicle Inicial (1r i 2n) 
● Cicle Mitjà (3r i 4t) 
● Cicle Superior (5è i 6è) 

 
Els matins es dediquen principalment als treballs d’investigació i es fa treball            

específic quan és oportú.  
 
Les tardes es destinen a realitzar els projectes singulars externs, els projectes            
aprenentatge-servei, i a treballar la música, l’educació física i tallers de plàstica            
de lliure elecció.. 

Personal docent i organització 



 

 
L’escola té com a línia de treball participar en diferents projectes educatius 
per millorar les competències bàsiques: 

 
Projectes Mediambientals per sensibilitzar l’alumne/a sobre el 

respecte pel medi: 

o Escoles  Verdes (a través de diferents projectes relacionats 
amb la sostenibilitat, els ODS…) 

o Projecte Montseny a l’escola 

o Projecte Viu el Parc 
o Projecte Rius... 

 

Es fomenta l’educació artística a partir de tallers de creativitat artística de lliure 

elecció. 

Es potencia l'escola al bosc a totes les etapes, utilitzem l’entorn com a font 
d’aprenentatge de continguts curriculars. 

 

Projectes lingüístics: 
o ILEC: Encaminat a desenvolupar la competència lectora. 
o GEP: Integrar continguts curriculars en llengua anglesa dins        

els projectes. 

o ERASMUS+: Treballar continguts curriculars amb altres       
escoles d’Europa. Cada dos anys els alumnes de CS visiten          
una d’aquestes escoles. 

 

Projectes singulars externs 



 

 
L’horari dels alumnes és: 

Infantil: De 8.55h a 12.30h del matí i de 15h a 17h de la tarda.  

Primària: De 8.55h a 13h del matí i de 15h a 17h de la tarda. 

Hi ha servei de menjador de 12:30h a 15h. 

 

 
L’Escola es gestiona a partir dels següents càrrecs i òrgans de govern: 

 
- Equip directiu d’Escola i Equip directiu de ZER. 

- Claustre de mestres format per tots els/les mestres de l’escola i tres            
mestres itinerants de la ZER. 

- Consell Escolar d’Escola format per 3 representants de famílies, 3          
de mestres, la regidora d’educació de l’Ajuntament, la secretària de          
l’escola i la directora d’escola. 

- Consell Escolar de ZER format per 2 representants de famílies (un           
de cada escola), 3 mestres, 2 representants de l’Ajuntament (un de           
cada poble), 1 personal PAS, la secretària i la directora de la ZER. 

- L’AFA participa activament a través de comissions de treball, en les           

activitats extraescolars i ens ajuda a l’escola econòmicament 

Horaris 

Gestió Escolar 



 

 
El període de preinscripció serà: del 15 al 24 de març 

 
Les preinscripcions i les matriculacions seran dels alumnes de nova 
incorporació a l’escola: 

● 2n cicle d’Educació Infantil (alumnes que fan 3 anys al llarg del 
2021). 

● Educació Primària (6-12 anys). 
 

Horari de secretaria: 
 

 
 

Degut a la pandèmia de la COVID la jornada de portes obertes es farà el               
dimecres 10 de Març a les 17.15h. En aquesta visita us explicarem el             
funcionament de l’escola, la visitarem i resoldrem tots els dubtes que tingueu.  

 
Per confirmar aquesta visita cal que escriviu mail al correu de l’escola al 
b7004189@xtec.cat  
Us animem a consultar la nostra pàgina web: 

https://agora.xtec.cat/zerguilleries/categoria/escola-castanyers/ 
 

Les Pre-inscripcions seran on-line a través d’un aplicatiu que s’obrirà durant el període 
d’inscripció. S’hauran d’adjuntar la documentació següent:  

 

La Preinscripció 

 
matí 

dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

 8.30–14.30 h  8.30–14.30 h 8.30-14.30h 
Quinzenalment 

- Empadronament vigent. 
- Fotocòpia del llibre de família. 

- Fotocòpia del DNI dels pares i de l’alumne/a si en té. 

- Fotocòpia de la targeta sanitària de l’alumne/a. 
- Carnet de família nombrosa si és el cas. 

- Carnet de discapacitat, si és el cas. 
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