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1.- VALORACIÓ DELS PRINCIPIS D’ACTUACIÓ I OBJECTIUS 
 
A la Programació General del Curs ens vam plantejar una sèrie d’objectius i actuacions, en el marc dels objectius prioritaris del sistema 

educatiu i del projecte de la direcció de la ZER, que les escoles de la nostra ZER comparteixen i que ens  proposàvem de vetllar especialment 

per mantenir i millorar. La valoració que fem de la consecució d’aquests objectius, al llarg del curs, és la figura en aquesta memòria. 

Per tal que la nostra ZER sigui quelcom més que una situació  administrativa, per la qual compartim mestres itinerants, realitzem una sèrie 

d’activitats educatives conjuntes. L’objectiu d’aquestes activitats és que els alumnes es coneguin millor i aprenguin a treballar junts malgrat no 

comparteixin un mateix centre. El mateix podem dir pel que fa a les relacions i el treball  de mestres, pares i ajuntaments. Com sempre, s’ha 

intentat motivar la col·laboració i participació de tots els sectors que formen la comunitat educativa pensant sempre en el benefici dels 

alumnes. També s’ha de destacar el treball que es fa al Consell Escolar de ZER, on es posa en comú el sentir de les tres escoles i en les 

reunions dels dimecres, amb els claustres i les  coordinacions de tots els professors de la ZER, d’on van sorgint les línies d’actuació que 

regulen el treball amb els alumnes seguint els principis i intencions que ens identifiquen com a ZER. 

El treball de les àrees del currículum, ha de tenir com a finalitat central el desenvolupament de les competències bàsiques en l’alumnat. Això 

implica, entre altres qüestions, l’assoliment per tot l’alumnat d’un bon nivell competencial de comprensió lectora, d’expressió oral i escrita, 

d’agilitat en el càlcul i en la resolució de problemes i d’autonomia en l’aprenentatge. Per arribar a aquests objectius els professorat de la ZER 

va fent formacions i va investigant en noves metodologies que ajudin als alumnes a completar la seva formació curricular. El protagonisme 

dels alumnes en el seu aprenentatge, que siguin més autònoms, més emprenedors, més crítics, capaços de treballar en grup, són aspectes 

fonamentals que han de desenvolupar en el seu procés de formació. Ens plantegem l’autoavaluació com una eina que ajudarà a l’alumne a 

aprendre a valorar el seu esforç i a ser responsable dels compromisos que assoleix. Un altre eix fonamental és el desenvolupament de 

l’educació emocional i les competències socials. Ajudar als nostres alumnes a conèixer qui són, descobrir les seves capacitats, a conèixer als 

altres, a saber conviure i tenir relacions positives, a ser empàtics, és fonamental per assolir una educació complerta. És per això que 

juntament a aquesta memòria presentem el projecte de convivència de la ZER, que vol ser el document guia de tots els valors que volem 

treballar i viure en les nostres escoles. 



 

CONCRECIÓ DELS OBJECTIUS DEL PEC I EL PdD I  INDICADORS AMB ELS QUE ELS HEM MESURAT  
 

OBJECTIU ACTUACIÓ INDICADOR/EVIDÈCIES VALORACIÓ 

1- Procurar una educació 
integral dels alumnes. 

Propostes pedagògiques que tenen com 
a finalitat el desenvolupament de l’àmbit 
cognitiu, motor, social, afectiu i 
comunicatiu. 

Resultats de les 
proves diagnòstiques  
i de competències 
bàsiques (% de 
l’alumnat que les 
supera). 
Resultats de les 
activitats avaluatives 
internes (% d’alumnat 
amb informe positiu 
de progrés). 

1-La valoració és positiva donat que tots els 
alumnes promocionen de curs. Tenim un 
petit percentatge d’alumnes que 
promocionen amb un PI i s’ha valorat 
positivament el seu progrés en funció a les 
adaptacions del PI. 
Les proves diagnòstiques es superen amb  
bon resultat. S’han passat les proves de 
comprensió lectora ACL, de primer a sisè, a 
principi i a final de curs. S’ha observat una 
important millora en tots els alumnes al llarg 
del curs. 
A nivell de CCBB s’ha observat una millora 
en llengua anglesa respecte al curs passat.  
En llengua castellana també s’ha millorat 
respecte el curs passat situant-nos per 
damunt del nivell de Catalunya. En llengua 
catalana i matemàtiques seguim per sobre 
del nivell de Catalunya. Destacar que en 
l’àrea de medi ens hem situat per sobre de 
Catalunya, nivell mig-alt. Ens fa valorar 
positivament el treball per projectes i 
ambients ja que és el primer any que es fa 
aquesta prova i no teníem coneixements 
previs de que podrien demanar als alumnes. 
Proposta de millora 
Seguir introduint més activitats i propostes 
de llengua anglesa a l’ambient lingüístic i 
textos en anglès i castellà  a la mitja hora de 
lectura. 
Treball sistemàtic i seqüenciat de primer a 
sisè de les tipologies textuals a llengua 
catalana i castellana. 



 

2- Desenvolupar 
l’autonomia i capacitat de 
decisió dels nostres 
alumnes (l’alumne 
protagonista del seu 
procés d’aprenentatge i 
guiatge dels mestres).. 

Metodologia activa que ofereixi als 
alumnes la possibilitat de decidir el seu 
recorregut d’aprenentatge i de 
desenvolupar els seus interessos. 
Ambients/espais d’aprenentatge. Treball 
per projectes a l’àrea de medi.  propostes 
de contextos didàctics propers a la vida 
real. 
Adequació dels materials (més 
manipulatius)  i dels espais  (més oberts).  

Fulls de seguiment i 
observació. 
Qüestionaris de 
satisfacció mestres i 
alumnes. 
Valoració a les actes 
de les sessions 
d’avaluació i dels 
claustres i consells. 
Resultats de les 
proves diagnòstiques  
i de competències 
bàsiques (% de 
l’alumnat que les 
supera). 
Resultats de les 
activitats avaluatives 
internes (% d’alumnat 
amb informe positiu 
de progrés). 

2-3 De moment és poc apreciable la 
influència del canvi metodològic dels 
ambients en els resultats de les avaluacions 
diagnòstiques i CCBB. 
Si que podem treure algunes conclusions a 
partir dels qüestionaris que hem passat a 
alumnes, mestres i famílies: 
Alumnes: els ambients més ben valorats 
han estat el tecnològic, científico-tècnic i 
artístic i el menys valorat el lingüístic. 
Famílies: Han valorat, la majoria, amb “molt” 
incidència dels ambients d’aprenentatge en 
l’educació dels de/les xiquets/es.  
Professorat: El més valorat ha estat la ràtio 
dels agrupaments i l’aprenentatge dels 
alumnes i el menys valorat el temps dedicat 
per la coordinació entre les mestres per a 
poder preparar propostes i materials. 
Proposta de millora: En general s’ha 
valorat entre bé i molt bé el global del treball 
per ambients ja que aporta autonomia i 
protagonisme als alumnes i s’adapta als 
diferents ritmes d’aprenentatge. És per això 
que el proper curs continuarem en aquesta 
línia i cada escola farà les ampliacions 
horàries, temàtiques, d’organització... que 
cregui convenient segons el seu context i 
els seus recursos. Es tindrà en compte de 
posar una de les hores de permanència 
dedicada a la coordinació d’ambients es 
procurarà que puguin estar totes les 
mestres que treballen en un mateix ambient. 
Donat que un petit percentatge de famílies 
mostra dubtes sobre l’aportació dels 
ambients/espais d’aprenentatge en l’acció 
educativa dels alumnes mirarem de 

3- Aprendre a treballar en 
equip. 

Increment de les propostes de treball en 
grup i d’activitats col·laboratives. 

Valoració de les 
rúbriques  de treball 
en grup. 
 
 



 

transmetre millor allò que els alumnes fan i 
com ho fan. 

4- Adequar el procés 
d’avaluació i seguiment 
dels alumnes i renovar els 
instruments d’avaluació. 

Avaluació inicial de coneixements previs. 
Avaluació contínua: observació i 
seguiment, propostes d’activitats 
d’avaluació properes a la vida real. 
Resolució de situacions – problema- 
avaluar el treball en grup (rúbriques) i la 
transferència del coneixement a diferents 
situacions.  
Canvi dels informes. Fulls de seguiment. 
Visió positiva i constructiva del procés 
d’avaluació.  

 Resultats de les 
proves diagnòstiques  
i de competències 
bàsiques (% de 
l’alumnat que les 
supera).Resultats de 
les activitats 
avaluatives internes 
(% d’alumnat amb 
informe positiu de 
progrés). 
 

S’han renovat els informes que es lliuren a 
les famílies d’Educació Primària. Les àrees 
es desglossen en dimensions i s’avalua el 
procés dels alumnes als ambients/espais 
mitjançant un redactat on es descriuen els 
processos d’aprenentatge més rellevants de 
cada alumne i es plantegem propostes de 
millora, si s’escau. 
 S’han creat graelles i documents de 
seguiment dels alumnes en el treball que 
han fet als ambients/espais d’aprenentatge. 
A les sessions d’avaluació s’ha tingut en 
consideració la informació recollida per a 
valorar l’adequació de les propostes i del 
material que s’ofereix en aquests nous 
espais de treball. 
 Proposta de millora: els informes  
d’Educació Primària s’han retocat una mica 
tenint en compte les dimensions 
d’aprenentatge però encara hi ha àrees on 
hem de profunditzar més en aquest nova 
visió de l’avaluació per adequar millor la 
dimensió a la visió del que avaluem. 
Posarem els informes en documents 
compartits per a que les mestres 
especialistes puguin posar les seves 
observacions directament i agilitzar la 
recollida de tota la informació que es vol 
reflexar. 

5- Potenciar la participació 
de les famílies a l’escola i 
al procés de reflexió cap al 
canvi. 

Xerrades-portes obertes-implicació en 
diverses activitats- bloc de la ZER 
(Nodes)-reunions col·lectives i 
individuals-participació a les enquestes. 

Valoració del claustre 
Enquestes que 
valorin el grau de 
satisfacció dels 
agents implicats 

A les enquestes les famílies han valorat 
positivament les activitats que hem 
programat en aquest sentit. Tot i la difusió 
que es fa, veiem encara un petit 
percentatge de famílies que no accedeixen 



 

 gaire a la pàgina web de la ZER, ni 
assisteixen a les xerrades o reunions.  
Proposta de millora: continuar fent difusió 
entre les famílies i afegir al qüestionari 
l´ítem que valori la freqüència en que les 
famílies visiten la web. Cercar mecanismes 
que afavoreixin la participació de les 
famílies en les enquestes de satisfacció. 

6- Reflexionar sobre el 
canvi i la innovació. 

Reflexió i debat a les coordinacions de 
ZER – visites - xerrades 

Valoració del claustre 
Enquestes que 
valorin el grau de 
satisfacció dels 
agents implicats 
 

S’han visitat diverses escoles i la valoració 
ha estat diversa ja que no totes les visites 
ens han aportat idees aprofitables.  
A nivell de coordinació de ZER es valora 
positivament la informació rebuda en les 
xerrades, visites i formacions,  però no es 
valora tant el temps que podem dedicar al 
debat i la reflexió. 
Proposta de millora: Fer com a molt 1 
visita al trimestre i dedicar més temps al 
debat i la reflexió per assentar i adaptar a la 
nostra realitat tot allò que hem anat recollint 
aquests últims cursos (tant a nivell d’escola 
com de ZER).  
Implicar a les famílies mitjançant xerrades, 
debats...fent-les partícips i coneixedores 
dels canvis que anem adoptant. 
 

7- Potenciar el 
coneixement de l’entorn 
propi i del sentiment de 
pertinença i estima  a la 
ZER. 

Sortides – festes populars – activitats de 
ZER 

Recollir el % de 
participació en les 
activitats proposades 
Enquestes que 
valorin el grau de 
satisfacció dels 
agents implicats 
 

A nivell d’alumnat, famílies i professorat 
s’han valorat molt bé les activitats que es 
fan als centres (festes populars, festivals, 
tallers...), la participació ha estat del 100%. 
També han tingut molt bona valoració les 
activitats programades a nivell de ZER, la 
participació en la Trobada de Zer també ha 
estat del 100%. La sortida de tres dies de 
CM i CS a Tarragona té bona valoració.  
La sortida d’Educació Infantil i Cicle Inicial 



 

de ZER també s’ha valorat molt bé. 
Proposta de millora: No tornarem a fer 
colònies per a CI fins que la participació 
sigui òptima (com a mínim més del 50%). 
El proper curs passarem un sondeig abans 
de decidir quina sortida farà aquest cicle. 
A la pàgina web del NODES s’han penjat 
totes les activitats i moltes imatges dels 
ambients i projectes dels centres, 
continuarem en aquesta línia de treball ja 
que és un bon pont entre la vida dels 
centres i les famílies.  
 

8- Promoure la formació 
contínua del professorat. 
Formació en l’ús de noves 
tecnologies i en innovació 
educativa.  

Participació del claustre en el taller 
“Escola activa. Ambients de treball”. 
Participació de la coordinadora TIC en el 
seminari TAC.  

Qüestionaris que 
valorin el grau de 
satisfacció dels 
agents implicats 
Recollir el % de 
participació en les 
activitats proposades 
Valoracions recollides 
a les actes dels 
claustres 
 

La participació del claustre al taller ha estat 
d’un 90%. A les enquestes el professorat ha 
valorat positivament el taller on hem fet 
materials pels ambients/espais 
d’aprenentatge i bona part del claustre ha 
assistit a xerrades sobre noves 
metodologies, ús de les Tac, neurociència, 
jornades d’EI i Primària... 
S’ha demanat com a formació el taller 
“Matemàtica manipulativa”.  
 
 

9- Donar resposta a la 
diversitat i millorar la 
cohesió social. 

Ambients de treball. Atenció de la mestra 
d’EE. dins l’aula ordinària. 
Comisisó d’atenció a la diversitat on 
s’analitzen les necessitats i s’organitzen 
els recursos. 
Trobades de l’especialista d’EE i la cap 
d’estudis amb l’assessora LIC de les 
Terres de l’Ebre per assessorar-les en 
l’elaboració del projecte de convivència. 
S'han tingut en compte les necessitats 

específiques de cada centre a l'hora de 

Valoracions recollides 
a les actes dels 
claustres i a les actes 
de reunió de la CAD 
% de progrés dels 
alumnes atesos 
 

S’ha reunit la Comissió d’Atenció a la 
Diversitat a final de curs. S’han exposat els 
alumnes atesos, la seva evolució i la 
proposta pel proper curs. S’han repartit les 
hores d’atenció de la mestra d’educació 
especial entre els tres pobles, segons les 
necessitats de cada centre. S’han prioritzat 
els alumnes que tenen dictamen i/o PI. 
El treball als ambients ha ajudat a alguns  
alumnes a trobar el seu nivell de treball i a 
gaudir d’aquells aspectes on es senten més 



 

distribuir les hores de l'especialista 

d'educació especial. La Comissió 

d'Atenció a la diversitat, com a òrgan de 

seguiment de les actuacions en matèria 

d'inclusivitat a les escoles, ha estat 

l'òrgan competent encarregat de decidir 

les propostes d'actuació en aquesta 

matèria. 

S’han plantejat, a l’hora de confegir els 

horaris, diversos desdoblaments en les 

àrees instrumentals per a poder atendre 

millor les necessitats específiques de 

cada alumne. 

S’ha vetllat per a que les famílies 

nouvingudes també participessin i es 

sentissin integrades en el dia a dia de les 

escoles i de la ZER 

 

Taller d’habilitats parentals per a les 

famílies de Vilalba dels Arcs. Han 

participat 11 famílies de 31 possibles. 

segurs, guanyant en confiança en ells 
mateixos. Tot i així alguns tenen dificultats 
per centrar-se o decidir i necessiten més 
orientació de les mestres.  
L’atenció de l’especialista dins de l’aula es 
valora molt positivament.  
Els alumnes amb PI han millorat segons els 
seu punt de partida assolint els objectius del 
seu PI. 
Proposta de millora: 
Convoca la CAD al final de cada trimestre 
per tal de fer un seguiment més acurat de 
l’evolució de les necessitats de cada centre. 
Incloure propostes que treballin la 
coeducació dins de la programació 
curricular de Primària. Es proposa ampliar 
els membres de la comissió de Convivència 
afegint un mestre representant de cada 
centre i un representant dels mestres 
especialistes. 

10- Mecanismes de 
coordinació interns per 
millorar l’activitat docent. 

Optimització de les reunions de claustre i 
de coordinació de ZER i d’escola. 
Pla de treball, consensuat,  clar i 
operatiu, dels cicles i de les diferents 
coordinacions. 
 
 

Valoracions recollides 
a les actes dels 
claustres 
Qüestionaris que 
valorin el grau de 
satisfacció dels 
agents implicats 
 

A nivell de coordinació de ZER es valora 
positivament la informació rebuda per part 
de l’equip directiu i les propostes de treball 
als cicles. Es valora positivament 
l’optimització de les reunions del Claustre  
però no es valora tant l’operativitat de les 
reunions dels cicles. 
Proposta de millora: reunions 
sistemàtiques de l’equip directiu amb les 
coordinadores de cicle per tal de preparar 



 

conjuntament les sessions de coordinació. 
Preparar material previ que pugui donar 
dinamisme a la reunió. 

 
11- Sensibilitzar a 
l’alumnat envers el 
respecte i la conservació 
de l’entorn. 

 
Delegats verds, esmorzars saludables, 
recollida selectiva, reciclatge o 
socialització de llibres. 
Sortides a l’entorn (Vilalba)  

 
Qüestionaris que 
valorin el grau de 
satisfacció dels 
agents implicats 
 

 
En tots els qüestionaris s’ha valorat 
positivament aquest punt i proposem la 
continuïtat d’aquests projectes. 
Programar sortides a l’entorn que a més de 
treballar aspectes curriculars aportin, als 
nostres alumnes, sensibilitat, respecte i 
valor envers el medi. 

12- Potenciar l’ús de les 
TIC com a eina 
d’aprenentatge. 

Actuació de la comissió.  Organització 
dels recursos TIC/TAC de cada centre. 
Manteniment de la pàgina web. 

Grau d¡incidència a 
les aules valorat  a 
les actes de 
coordinació 
Indicador de variació 
del nombre de 
recursos TIC 
disponibles 
Qüestionari on figuri 
l’ús i la freqüència de 
recursos Tic en la 
tasca de professors i 
alumnes 

La comissió TAC ha funcionat molt bé a 
cada centre. El fet de que cada centre tingui 
una coordinadora que treballi  amb la 
coordinadora de ZER ha estat molt ben 
valorat i seguirem en aquesta línia de 
treball.  Les coordinadores TIC, juntament 
amb les mestres, han portat actualitzada la 
pàgina web del centre i han procurat que fos 
atractiva i dinàmica.  
Segons el qüestionari, un tant per cent 
elevat  del professorat fa ús dels recursos 
TIC a les aules. Tanmateix, el nivell i 
freqüència de les publicacions a la pàgina 
web és molt variat. 
Proposta de millora: que el 100% de 
professorat publiqui i faci ús de les 
possibilitats que ofereix la pàgina web de la 
ZER. 
El proper curs es procurarà que els 
dimecres de coordinació de ZER tinguin un 
espai de trobada la coordinadora TAC de la 
ZER amb les coordinadores dels tres 
centres.  

13- Fomentar l’hàbit lector. Impuls de la B. d’aula i de centre. Gust de 
la lectura, llegir per aprendre i aprendre a 

Qüestionaris que 
valorin el grau de 

El 100% dels alumnes participen en les 
activitats programades i el grau de 



 

 

llegir. Comprensió lectora. Apadrinament- 
ambient de lectura-te’l recomano. 

satisfacció dels 
agents implicats. 
Recollir el % de 
participació en les 
activitats proposades 
Valoracions recollides 
a les actes dels 
claustres. 
 

satisfacció és molt alt. 
La valoració del professorat també és molt 
positiva. 
Seguirem en aquesta línia ja que els 
resultats de proves de competència lectora 
també són, en general, molt bons. 

14-Vetllar per la 
coordinació entre les 
diferents etapes 
educatives. 

Coordinació llar, ESO, coordinacions 
cicles. 

Valoracions recollides 
a les actes dels 
claustres 
 

Els pobles que tenen llar fem un traspàs 
d’informació, a final de curs, dels alumnes 
que han fet P2. Les tutores de CS han 
assistit a les coordinacions amb l’Institut 
Terra Alta i s’ha fet el traspàs d’informació a 
final de curs dels alumnes de sisè. A les 
sessions d’avaluació es fa traspàs 
d’informació intercicles i de les mestres d’EI 
a les de CI. Creiem que totes les 
coordinacions són efectives i continuarem 
en aquesta línia. 

15-Vetllar per la 
coordinació i la 
col·laboració positiva entre 
els diferents sectors de la 
comunitat educativa. 

Coordinació i projectes compartits amb 
l’Ampa, Ajuntament i Consell Escolar. 

Valoracions recollides 
a les actes dels  
consells escolars 
 

La coordinació amb les AMPES i 
Ajuntaments sempre és fluida i propera. Les 
relacions al Consell de ZER sempre són 
molt cordials i la predisposició per part dels 
representants d’Ajuntaments i AMPES és 
molt bona. Es vetllarà per a millorar el 
traspàs d’informació dels centres cap a les 
mestres especialistes. Com que no poden 
assistir als claustres de les tres escoles, una 
mestra de cada centre serà la responsable 
de transmetre la informació que sigui 
rellevant als mestres especialistes. 
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2.-COORDINACIÓ EDUCACIÓ INFANTIL 

 
Durant el curs 2017-2018 s’han realitzat les següents reunions d’educació infantil: 
 
1r TRIMESTRE:  
 
DIA 13 DE SETEMBRE DE 2017 
 
Aspectes tractats: 
 
-Es parla de fer la sortida d’Educació Infantil al Perelló a Mel Muria. Aniran també 
els alumnes de Cicle Inicial. Cal trucar per reservar pel dia  6 d’abril o pel 13. 
Preguntar preus i els tallers què fan. 
Serem 35 alumnes d’Infantil i 32 alumnes de Cicle Inicial. 
 
DIA 27 DE SETEMBRE DE 2017                                                                                                                                                                                          
 
Aspectes tractats: 
 
-Es parla de l’excursió d’educació infantil. Hi han altres propostes: .S’informa del 
què fan a Mel Muria. 
.Anar a l’aeroport de Reus pel matí i al Xiqui-parc per la tarda (el preu és de 5€) 
.Anar a Deltaventura (fer una sortida amb canoa) 
 
DIA 11 D’OCTUBRE DE 2017 
 
Aspectes tractats: 
 
-S’acorda de fer la sortida a l’aeroport de Reus. Els de Cicle Inicial aniran el dia 9 
de febrer i els d’Educació Infantil el dia 9 de març. 
Com ja es va dir a una altra reunió per la tarda aniran al Xiqui-Parc. 
( el preu será de 5€ amb monitor) 
 
 
2n TRIMESTRE 
 
DIA 24 DE GENER DE 2018 
 
Aspectes tractats: 
 
-Es parla de la Setmana Cultural. Propostes d’algunes activitats que es poden fer: 
.Treballar la llegenda de Sant Jordi. 
.Marató de lectura en veu alta. 
.Fer una auca de Sant Jordi entre tots. 
.El dia de la trobada fer-se fotos al photocall de Sant Jordi. 
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.Un concurs literari: fer un conte de Snat Jordi original( Primària), i els d’EI poden 
canviar el final. 
.Fer manualitats( princesa,cavaller…) 
.Fer un punt de llibre. 
.Jocs de taula de Snat Jordi. 
.Fer roses de diferents maneres( taller ) i que cadascú faci la que vulgui. 
.Explicar un conte cada mestra i els nens trien el que volen. 
.Portar un conte de casa que més els hi agradi i exposar-los tots a l’entrada de 
l’escola.. 
 
 
3r TRIMESTRE 
 
DIA 18 D’ABRIL DE 2018 
 
Aspectes tractats: 
 
-Es parla de concretar les activitats que farem a la semana cultural: 
Dilluns:-taller de roses( triar) 
            -punt de llibre 
            -manualitats; princesa, cavaller, drac, casc…) 
Dimarts:-Taller de contes. Els grans expliquen la llegenda als petits i     
               després la representen. 
              -Canviar el final de la llegenda. 
Dimecres:-Inventar-se una auca de Sant Jordi( fer grups) 
Dijous:- jocs de taula de Sant Jordi, fer jocs a l’ordinador, cantar  
             Cançons. 
 
DIA 2 DE MAIG DE 2018 
 
Aspectes tractats: 
 
-Es parla de les posibles sortides pel curs vinent: 
,Tarraco Romana 
.Anar al Delta/arrossera d’Amposta(matí) i a Riumar, a donar una volteta amb 
barca( tarda) 
.El Catllar, a la granja de Neri 
.A Mel Muria 
 
DIA 16 DE MAIG DE 2018 
 
Aspectes tractats 
 
S’acorda que anirem a Mel Muria i que al setembre trucarem per reservar perquè 
ara és molt aviat. 
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DIA 30 DE MAIG DE 2018 
 
Aspectes tractats: 
 
-Es parla de decidir-nos ja per quina sortida farem. 
A Tarragona fan una obra de teatre a l’auditori  del Monstre de colors. En principi 
es parla d’anar un dia a veure l’obra( pel matí) i un altre dia a Mel Muria( 26 d’abril 
) 
L’obra de teatre la fan molt aviat pel matí i no ens va bé d’anar-hi. Al final decidim 
que trucarem per reservar dia a Mel Muria pel 26 d’abril de 2019. 
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3.-COORDINACIÓ D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

 
Durant  el curs 2017-2018, tot el claustre de la ZER  ens hem anat  reunint  

quinzenalment  els dimecres. S’ha fet de manera alterna entre Vilalba i la 

Fatarella  i s’han treballat els  següents aspectes: 

--Organització de  les colònies:  es van triar les activitats més adients pels nens i  

els tallers a realitzar.   

--Revisió  d’ informes , s’acorda seguir la mateixa estructura com fins ara però 

desglossant les àrees en les dimensions corresponents. També s’analitza cada 

dimensió i s’associa quines són les competències i els continguts que  treballen 

els nostres alumnes en cada dimensió. 

--Es parla de totes les activitats que es portaran a terme per Nadal .             

--Pluja d’idees sobre les activitats de la setmana cultural, posada en comú de les 

activitats i preparació. 

--Revisió dels blocs de medi. Es comenta  que hem d’intentar vincular els blocs  

de medi amb l’ambient tecnològic. També  es pren nota d’introduir noves 

propostes a l’ambient científic. Es fa un buidatge dels continguts de medi natural 

seqüencialitzats per cicles.  

--Es programen les colònies pel curs vinent, s’acorda demanar al camp 

d’aprenentatge del Vendrell que treballa la música i la vida i obra de Pau Casals, 

pel voltant del mes de març. 

-Es dediquen sessions per l’avaluació. 

També hi ha  dies  que cada mestre es queda a l’escola per tal d’ampliar i 

confeccionar  material pels ambients. 
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4.- COORDINACIÓ LIC 

 

La LIC disposa de dues hores de coordinació els dimecres a la tarda de forma 

quinzenal.  Aquest curs la ZER ha pogut disposar de l’Assessorament d’una 

persona LIC, per tal d’ajudar-nos a tirar endavant el Projecte de Convivència en el 

moment que s’ha vist la necessitat. 

Les tasques desenvolupades durant les hores de coordinació han estat les 

següents: 

• Actualització en procés del Pla de Convivència. La tasca s’ha realitzat entre 

la mestra d’educació especial i la Cap d’Estudis de la ZER. Consens amb el 

claustre de ZER per escollir les activitats i projectes que es volen dur a 

terme el proper curs. Els temes escollits per dur a terme són la Resolució de 

conflictes de manera positiva i l’Educació en l’esforç i la responsabilitat. 

• Actualització del Projecte Lingüístic de la ZER. 

• Avaluació de la Comprensió Lectora de primària i anàlisi dels resultats 

obtinguts. 

 

Aquest curs s’ha establert una nova figura, que és la Representant de 

coeducació del Consell Escolar, i que s’ha adjudicat a la mateixa 

coordinadora LIC. Aquesta representant ha elaborat una proposta de treball 

per implementar amb l’alumnat a partir del proper curs, a través del treball per 

ambients. També farà formació via telemàtica la primera quinzena de juliol 

“Coeducació per una educació no sexista”. 
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5.- COORDINACIÓ TAC 

Durant aquest curs la Comissió TAC de ZER, formada per l’equip directiu i per les 

mestres Isabel Ortega i Cinta Cugat,  ha vetllat pels punts que apareixen a 

continuació: 

 

• Adquisició del domini propi “zerterraaltanord.cat”, amb un cost anual de 25€. 

• Actualització de: 

o La pàgina web de la ZER. 

o El PLA TAC de ZER. 

o El Pla d’acollida digital. 

o Compte Animoto gratuït de ZER. 

• Òptim funcionament dels dispositius digitals. 

• Seqüenciació dels continguts relacionats amb la competència digital en 

relació a les seves diferents dimensions.  

• Assessorament de recursos digitals. 

• Gestió de les avaries i incidències.  

• Reorganització dels equips informàtics i posada a punt pel proper curs.  

 

 

La coordinadora TIC de ZER, Cinta Cugat, ha assistit a 5 sessions SEMTAC al 

llarg del curs, que s’han dut a terme els dies  

 

16 d'octubre de 2017 Sessió/Mòdul 1: Realitat Augmentada i 

Virtual en educació 

27 de noviembre Sessió/Mòdul 2: Taller de contes 

29 de gener Sessió/Mòdul 3: Robòtica a l'aula 

5 de març Sessió/Mòdul 4: Pla TAC 

4 de maig Sessió/Mòdul 5: Pla de comunicació de 

centre: projecte Infonodes 

 

https://sites.google.com/xtec.cat/seminaristacterresdelebre/sessi%C3%B3-1
https://sites.google.com/xtec.cat/seminaristacterresdelebre/sessi%C3%B3-1
https://sites.google.com/xtec.cat/seminaristacterresdelebre/sessi%C3%B3-2
https://sites.google.com/xtec.cat/seminaristacterresdelebre/sessi%C3%B3-3
https://sites.google.com/xtec.cat/seminaristacterresdelebre/sessi%C3%B3-4
https://sites.google.com/xtec.cat/seminaristacterresdelebre/sessi%C3%B3-5
https://sites.google.com/xtec.cat/seminaristacterresdelebre/sessi%C3%B3-5
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A continuació s’adjunta l’enllaç amb informació detallada de cada sessió.  

 

SEMINARIS TAC TERRES DE L’EBRE 

https://sites.google.com/xtec.cat/seminaristacterresdelebre/inici?authuser=0 [data 

de consulta: juny de 2018] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/xtec.cat/seminaristacterresdelebre/inici?authuser=0
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6.-MEMÒRIA COORDINACIÓ RISCOLS LABORALS 

Aquest curs 2017-2018 dins de la coordinació de Riscos Laborals s'ha realitzat: 
 
-La revisió de les farmacioles i la compra del material necessari. 
 
-Assistència reunió de coordinadors a Móra d'Ebre. 11 d'octubre de 2017. 
 
-La revisió cada 3 mesos dels extintors de pols, controlant la pressió d'aquestos 
que estiguin en el nivell correcte (verd). 
 
- Revisió i ACTUALITZACIÓ dels tres Plans d'Emergència. 
 
-Revisió de la documentació necessària a cada escola. 
 
- Revisió Plànols d'emergència, confinament,ordres per a mestres/ alumnes i 
senyals d'emergència. 
 
- Preparar i penjar a les portes de les aules (Aula Evacuada) a l'escola de La 
Fatarella. 
 
- Explicació a tot el claustre de les novetats d'aquest curs, entrega de 
documentació, explicació del Pla d'emergència i com actuar. 
 
-Explicació als alumnes del simulacre d'evacuació, ja que cada any fem un de 
cada, un any el de confinament i el següent el d'evacuació. 
 
-L'empresa encarregada de la revisió d' extintors a Vilalba ha realitzat el canvi de 
totes les senyals indicatives d'emergència i les han modificades per unes altres 
que són les que indica la normativa actual. 
 
Aquest curs hem realitzat el simulacre d'EVACUACIÓ a les tres escoles.  
Als tres pobles s'ha realitzat el simulacre el dia 13 de novembre de 2017, a La 
Pobla de Massaluca a les 10:25h, a Vilalba a les 12:15h i a La Fatarella a les 
15:20h. 
La valoració ha estat molt positiva i tots tres simulacres es van realitzar sense 
incidències, els fulls del resultat dels simulacres d'evacuació s'han enviat al 
Departament d'Ensenyament. 
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7.- COORDINACIÓ PRIMÀRIA-SECUNDÀRIA 

 

Tal com figura a les instruccions d’organització i funcionament dels centres 

educatius, i amb la finalitat de garantir una adequada transició dels alumnes entre 

l’etapa d’educació primària i la d’educació secundària obligatòria, s’han de 

planificar unes sessions de coordinació per tal d’assegurar la continuïtat i la 

coherència dels procés educatiu, acordant criteris d’actuació comuns i compartits. 

 

Aquest curs s’han fet tres sessions de coordinació i aquests són els aspectes 

tractats: 

 

1ª  Sessió: 

• Seguiment del procés d’adaptació dels alumnes de 1r. ESO. 

• Valoració de les proves d’avaluació inicial de 1r. ESO. 

• Posada en comú enquesta alumnes 1r. ESO sobre la visita curs anterior. 

 

 

2ª Sessió: 

• Preparació visita alumnes de 6è. a l’Institut. 

 

 

 

  3ª Sessió: 

• Traspàs informació alumnes 6è. Primària 
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8.- GESTIÓ I ORGANITZACIÓ 
 

Amb l’objectiu d’afavorir  els mecanismes necessaris per tal que la ZER 

acompleixi les funcions (pedagògiques, organitzatives, de gestió...) per a les que 

ha estat creada i de vetllar pel bon funcionament dels òrgans unipersonals i els 

òrgans de participació de la ZER, al llarg del curs els òrgans unipersonals de 

govern i els òrgans de participació han estat organitzats de la següent manera: 

 

▪ EL CONSELL ESCOLAR DE LA ZER, format per:  
 

- Presidenta: Mª Lourdes Domènech, directora de l’escola L’Ametller de la Pobla 

de Massaluca. 

 

- Cap d’Estudis: Isabel Bernal, directora de l’escola Los Castellets de La Fatarella. 

 

- Secretària: Mònica Estupiñá, directora de l’escola El Diví Mestre de Vilalba dels 

Arcs. 

 

- Un representant de l’ajuntament de cada poble:  

Regidor de Vilalba dels Arcs: Isidre Sampé 

Regidora de La Pobla de Massaluca: Ana Luna 

Regidora de La Fatarella: Núria Rius. 

 

- Dos representants del sector de mestres: 

Noèlia Grau (mestra itinerant educació especial ZER) 

Cinta Cugat (mestra religió ZER) 

 

- Un representant del sector de pares i mares de cada poble: 

Representant pares i mares de Vilalba dels Arcs: Mª Rosa Lluís 

Representant pares i mares de La Pobla de Massaluca: Albert Vilanova. 
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Representant pares i mares de La Fatarella:  Carme Roca 

 

- Un representant del PAS: Tere Palau 

 

▪ EL CLAUSTRE DE PROFESSORS DE LA ZER ha estat format per 14 
mestres (tutors i de reforç), 6 mestres itinerants (2 ed. Física, ed. Especial, 
Anglès i 2 Música) i 1 mestra de religió. 

 

L’equip directiu de la ZER està format per: 

 

La directora, Mª Lourdes Domènech, directora de l’escola L’Ametller de la Pobla 

de Massaluca. 

 

Cap d’Estudis: Isabel Bernal, directora de l’escola Los Castellets de La Fatarella. 

 

Secretària: Mònica Estupiñá, directora de l’escola El Diví Mestre de Vilalba dels 

Arcs. 

 

 

▪ S’han format equips de cicle: 
 

INFANTIL: Coordinadora Marisol Prunera, mestra de l’escola l’Ametller 

 

PRIMÀRIA: Coordinadora Olga Serrano, mestra de l’escola Los Castellets. 

 

COORDINADORA LIC: Noèlia Grau, mestra itinerant d’educació especial. 

 

COORDINADORA DE RISCOS LABORALS: Elisabet Sánchez, mestra itinerant 

d’educació física. 

 

COORDINADORA TIC: Cinta Cugat, mestra itinerant de religió. 
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Durant el present curs s’han realitzat les següents reunions de coordinació de 

l’Equip Directiu de la ZER: 

 

• Dia 13 de setembre del 2017 

Aspectes tractats:  

- Programació primer trimestre. 

- Programació general anual 2017/2018. 

 

• Dia 27 de setembre del 2017. 

Aspectes tractats:  

- Programació general anual 2017/2018. 

 

• Dia 4 d’octubre del 2017. 

Aspectes tractats: 

- Programació general anual 2017/2018. 

-        Colònies ZER. 

 

 

• Dia 18 d’octubre del 2017. 

Aspectes tractats:  

- Dades anuals ZER. 

- Colònies ZER. 

-        Document avaluació ZER per a les famílies 

 

• Dia 15 de novembre del 2017. 

Aspectes tractats:  

- Informes avaluació Primària. 

-        Comissions socials. 

-        Visita escoles treball per ambients. 

-        Premis Baldiri 

 

• Dia 22 de novembre de 2017. 

Aspectes tractats:  

- Dades anuals ZER. 

-        Postals Nadal. 
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• Dia 29 de novembre de 2017. 

Aspectes tractats:  

- Colònies ZER. 

 

• Dia 31 de gener de 2018. 

Aspectes tractats:  

- Colònies ZER. 

 

• Dia 6 de febrer de 2018. 

Aspectes tractats:  

- Sortida Educació Infantil. 

-        Programació visita escoles 

 

• Dia 14 de febrer de 2018. 

Aspectes tractats:  

 

-        Factures colònies. 

- Setmana cultural. 

 

 

• Dia 7 de març de 2018. 

Aspectes tractats:  

- Planificació mestres itinerants sortides comarcals. 

- Revisió Pla TAC ZER. 

- Trobada ZER. 

 

• Dia 21 de març de 2018. 

Aspectes tractats:  

- Trobada ZER. 

-        Formulari avaluació 

-        Valoració camp d’aprenentatge. 

 

• Dia 2 de maig de 2018. 

Aspectes tractats: 

- Formació ZER 18/19. 

 

• Dia 23 de maig de 2018. 

Aspectes tractats: 

- Agendes curs 2018/2019. 

- Horaris juny mestres itinerants. 
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• Dia 30 de maig de 2018. 

Aspectes tractats: 

- Proposta calendari escolar 2018/2019. 

- Enquestes fi de curs. 

- Subvenció Consell Comarcal Trobada ZER. 

 

• Dia 25 de juny de 2018. 

Aspectes tractats: 

- Tancament esfera. 

- Memòria ZER 17/18. 

- Comissió Atenció Diversitat. 

 

 

Els/les mestres durant el curs escolar s’han reunit en Claustre de Professors els 

dies següents: 

 

• Dia 13 de setembre del 2017. 

Aspectes tractats: 

- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 

- Programació general anual 2017/2018. 

- Torn obert de paraules. 

 

• Dia 7 de març del 2018. 

Aspectes tractats: 

- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 

- Liquidació de comptes 2017 i pressupost 2018. 

-        Setmana Cultural i Trobada ZER. 

-        Torn obert de paraules. 

 

• Dia 30 de maig del 2018. 

Aspectes tractats: 

- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 

- Calendari escolar curs 2018-2019. 

- Torn obert de paraules. 

 

• Dia 2 de juliol del 2018. 

Aspectes tractats: 

- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 

- Presentació Projecte de Convivència ZER. 
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-        Memòria ZER 2017/2018. 

- Torn obert de paraules. 

 

A continuació detallem els Consells Escolars de la ZER celebrats durant el curs: 

 

• Dia 11 de octubre de 2017. 

Aspectes tractats: 

- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 

-        Presentació memòria 2016/2017. 

- Presentació de la Programació General Anual 2017/2018. 

- Torn obert de paraules. 

 

• Dia 7 de març del 2018. 

Aspectes tractats: 

- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 

- Liquidació de comptes 2017 i pressupost 2018. 

-        Setmana Cultural i Trobada. 

- Torn obert de paraules. 

 

 

• Dia 3 de juliol del 2018. 

Aspectes tractats: 

- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 

- Presentació memòria ZER 17/18. 

- Presentació projecte Convivència ZER. 

- Torn obert de paraules. 
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9.- ACTIVITATS DE CONVIVÈNCIA DE LA ZER 

 

 
9.1. Excursió Educació Infantil  i Cicle Inicial a Reus 

 

CENTRES: ZER TERRA ALTA NORD 

CICLE: E.d. Infantil: 31 alumnes 
             Cicle Inicial:  32  alumnes 

DATA:  Ed. Infantil 9 de març 
             C.I. 9 de febrer 

 

LLOC Reus 

 

RESPONSABLES 

MARISOL PRUNERA 
CARLA 
NÚRIA VANDELLÒS 
ISABEL ORTEGA 
NOELIA GRAU 
CARME GÓMEZ 
ARANTXA PLA 

 

ÀREA O ÀREES 
IMPLICADES 

DESCOBERTA DEL ENTORN 
DESCOBERTA D’UN MATEIX 
 

DURADA 1 DIA. 

ACTIVITATS 
Matí: Visita a l’aeroport de Reus. 
Tarda: Visita al Xiqui parc. 

 
OBJECTIUS 
DIDÀCTICS 

 
Conviure amb alumnes d’altres centres. 
Conèixer l’entorn proper. 
Conèixer l’estructura i el funcionament d’un aeroport: la terminal, 
les pistes, la funció dels bombers... 
 
 

 

MATERIAL 
NECESSARI 

Esmorzar, dinar, aigua, calçat esportiu, gorra i xandall 

 

PREU 
 

 
 20 EUROS. 

 
 

VALORACIÓ 
 
 

Es va valorar positivament. L’atenció del personal de l’aeroport va 
ser molt bona i com que era un dia tranquil van poder estar molt 
pels alumnes. 

 

INCIDÈNCIES I OBSERVACIONS 

Cap incidència 
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CENTRES: ZER TERRA ALTA NORD 

CICLE: 
 CICLE MITJÀ  

CICLE SUPERIOR 

 
Total d’alumnes participants (de tercer fins a sisè) : 40 alumnes 
 

 

LLOC 
Camp d’Aprenentatge de Tarragona 

Allotjament: Complex Educatiu de Tarragona 

 

RESPONSABLES 

Sergio Oliver (Escola El Diví Mestre) 

Marta Salvadó  (Escola El Diví Mestre) 

Dolors Casadó (Escola Los Castellets)  

Olga Serrano (Escola Los Castellets)  

Cinta Cugat (ZER Terra Alta Nord) 

 

ÀREA O ÀREES 
IMPLICADES 

CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL I SOCIAL 

 

DURADA 3 DIES (7-8-9 de febrer) 

 

9.2. COLÒNIES A TARRAGONA 
 

ACTIVITATS 

 
ACTIVITATS: 

 Camp d’Aprenentatge:   

 Joc de la Tarragona romana (pel centre de Tarragona) 

Taller interactiu “Els petits nens i nenes de Tarraco” 

Visita guiada al MNAT (museu arqueològic) i al circ romà  

Visita guiada a la Maqueta de l’antiga Tarraco, muralles i amfiteatre 

Activitats complementàries:  

Taller de tarda:  'Sabates, Agulles de cabell i Braçalets'  

 JOC DE NIT: 'La Gran Gimcana' 

 NIT MUSICAL:'Disco- Party' 
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OBJECTIUS 
DIDÀCTICS 

• Aprendre de l’entorn fomentant l’interès per l’estudi i el 

coneixement del medi social, històric i cultural de Catalunya. 

• Conviure amb alumnes d’altres centres. 

• Incentivar l’autonomia dels alumnes.  

• Aprendre a resoldre conflictes personals i de relació de 

manera positiva, amb empatia i mediació. 

L’objectiu de descoberta i aprenentatge principalment va ser 

apropar als alumnes el coneixement i l’estudi de les restes de la 

Tàrraco romana,  mitjançant un  conjunt de visites programades i 

tallers sobre la vida quotidiana. El treball contemplava les restes 

 monumentals i els museus, per a ajudar a la millor comprensió del 

llegat clàssic. 

 

 

MATERIAL NECESSARI PREU 

 ESMORZAR I DINAR DEL 
PRIMER DIA,  TOVALLOLA, 
NECESSER, ROBA DE RECANVI 
CÒMODA, BAMBES,  XANDALL, 
SAC DE DORMIR. 

 
 

120 EUROS PER NEN/A 
 

 

 
 

VALORACIÓ 
 
 

En general es valora positivament la sortida pel que fa a 

monitors i activitats. Les instal·lacions eren velles i en alguns 

llocs en mal estat. El paviment exterior estava aixecat en 

alguns lloc, això va fer ensopegar una mestra i li va crear una 

lesió per la que va tenir que agafar la baixa. 

 

INCIDÈNCIES I OBSERVACIONS 

Al menjador no van tenir massa en compte les necessitats de la nena celíaca, li van 

oferir un menú molt pobre i un berenar equivocat. 
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9.3- Setmana cultural i trobada zer. 
 
El divendres 27 d’abril vam celebrar com a cloenda de la vintena setmana 

cultural, dedicada Sant Jordi, la trobada de la ZER a La Pobla. 

És una jornada que promou la coneixença i el sentiment de pertinença a la ZER.  

La jornada va transcórrer de la següent manera: 

Arribada dels alumnes de La Fatarella i Vilalba a La Pobla. Al pati de l’escola es 

va fer la benvinguda i vam cantar tots junts la cançó de la trobada. L’AMPA de La 

Pobla va convidar a tots els alumnes a esmorzar. 

Després els alumnes separats per cicles van fer un taller d’il.lustració a càrrec de 

la pintora Mar Martos i una gimcana de descoberta del poble. 

Seguidament es va fer el dinar de germanor al Casal i com a postre es va donar 

un gelat a cada alumne. Després d’un petit temps d’esbarjo pels alumnes, va 

començar l’actuació del mag Struc per a tots els alumnes de la ZER.  Després es 

va fer l’acomiadament dels alumnes i mestres. 

 

VALORACIÓ: En general es va valorar molt positivament tant el tema escollit com 

l’organització de la setmana. Pel que fa a la trobada es valora positivament 

l’organització de la jornada. 
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QÜESTIONARIS DE SATISFACCIÓ 
 

A continuació presentem les graelles on es veuen reflectits els resultats de les 

enquestes que vam passar als alumnes de Cicle Superior, a les famílies i al 

Claustre de la ZER.  

Per garantir l’anonimat només s’ha demanat l’escola i el cicle al que pertanyen els 

enquestats. Aquestes dades són necessàries per a perfilar aspectes concrets de 

cada centre i de cada etapa educativa. 

Els alumnes i els mestres van contestar en un 100%. El percentatge de 

participació de les famílies és el següent: 

Curs 2016-2017 Curs 2017-2018 

La Pobla: 72,72% de participació (8 

respostes d’11 famílies) 

 

La Fatarella: 74% de participació (37 

respostes de  50 famílies) 

Vilalba: 40,6% de participació (13 

respostes de 31 famílies) 

 

La pobla de Massaluca: 85%   de 

participació (11 respostes de 13 

famílies) 

La Fatarella:   61%  de participació (29 

respostes de 48 famílies) 

Vilalba dels Arcs:      de participació 

 

 

 A les valoracions dels objectius ja s’ha fet esment d’algunes de les propostes de 

millora que ens plantegem pel proper curs tenint en compte els resultats més 

fluixos de les enquestes. També ens hem plantejat el seguiment de les 

actuacions més ben valorades. 

La participació de les famílies ha estat per sota del que ens vam proposar assolir 

el curs passat, un 80%. Només a la Pobla s’ha assolit l’objectiu. Per tal que els 

resultats siguin el més significatius possible hauríem de gestionar algun sistema 

per a augmentar la participació.  

A cada Consell de centre es valoraran els suggeriments que els afecten de 

manera més puntual. 

 

 


