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JUSTIFICACIÓ
�� DesprésDesprés dede constatarconstatar queque moltsmolts alumnesalumnes dede lala ZERZER ConcaConca dede BarberàBarberà desconeixendesconeixen lala realitatrealitat

socialsocial ii culturalcultural queque elsels envoltaenvolta ii teninttenint enen comptecompte lala grangran presènciapresència d’alumnatd’alumnat procedentprocedent d’altresd’altres
culturescultures (romanesa,(romanesa, magrebí,magrebí, sudsud--americana,americana, etcetc......)) queque desconeixdesconeix lala llenguallengua ii culturacultura pròpiespròpies deldel
nostrenostre país,país, ensens plantegemplantegem lala planificacióplanificació ii desenvolupamentdesenvolupament d’und’un plapla dede treballtreball encaminatencaminat alal
coneixementconeixement dede lala identitatidentitat catalana,catalana, perper aa queque tottot elsels alumnesalumnes ii lesles sevesseves famíliesfamílies puguinpuguin
integrarintegrar--sese enen elel teixitteixit socialsocial delsdels poblespobles enen elsels queque viuenviuen..

�� PerPer taltal queque lala llenguallengua catalanacatalana nono quediquedi limitadalimitada exclusivamentexclusivament aa unauna llenguallengua d’aprenentatged’aprenentatge lala
ZER,ZER, queque tété consciènciaconsciència claraclara sobresobre lala necessitatnecessitat dede l’úsl’ús deldel catalàcatalà enen lala comunicaciócomunicació quotidiana,quotidiana,
impulsaimpulsa actuacionsactuacions d’úsd’ús entreentre totatota lala comunitatcomunitat educativaeducativa..

�� ElEl CarnetCarnet dede ZERZER estàestà directamentdirectament relacionatrelacionat ambamb elsels objectiusobjectius deldel ProjecteProjecte EducatiuEducatiu dede lala ZERZER
ConcaConca dede BarberàBarberà queque fanfan referènciareferència aa lala identitatidentitat ii culturacultura catalanacatalana..

�� ElEl carnetcarnet dede ZERZER preténpretén serser unauna einaeina útilútil perper aa totstots elsels membresmembres queque formenformen partpart dede lala comunitatcomunitat
educativaeducativa..

�� LesLes activitatsactivitats ii lala metodologiametodologia estanestan enfocadesenfocades aa lala formacióformació dede personespersones autònomesautònomes queque puguinpuguin
desenvolupardesenvolupar perper unauna bandabanda habilitatshabilitats ii estratègiesestratègies perper aa l’accésl’accés ii lala gestiógestió dede lala informacióinformació ii perper
l’altral’altra actitudsactituds ii habilitatshabilitats queque afavoreixinafavoreixin lala convivènciaconvivència ii lala cohesiócohesió socialsocial..

�� ConsideremConsiderem queque elel coneixementconeixement ii l’estimal’estima dede lala realitatrealitat properapropera ésés fonamentalfonamental perper aa queque elsels
nostresnostres alumnesalumnes esdevinguinesdevinguin ciutadansciutadans responsables,responsables, actiusactius ii compromesoscompromesos ii gaudeixingaudeixin dede lesles
possibilitatspossibilitats queque elsels ofereixofereix elel seuseu entornentorn..

�� ElEl CarnetCarnet dede ZERZER tété unun caràctercaràcter transversal,transversal, interdisciplinarinterdisciplinar ii d’innovaciód’innovació queque contribueixcontribueix alal
coneixementconeixement dede lala llenguallengua ii culturacultura catalana,catalana, aa travéstravés deldel treballtreball delsdels nostresnostres costums,costums, festes,festes,
tradicions,tradicions, música,música, jocsjocs populars,populars, etcetc..



CONTINGUTSCONTINGUTS
DeDe cadascuncadascun delsdels poblespobles ii dede lala comarcacomarca enen general,general, eses treballentreballen
aspectesaspectes naturals,naturals, culturalsculturals ii socialssocials (varietats(varietats lingüístiques,lingüístiques,
ajuntament,ajuntament, associacions,associacions, llocsllocs d’interès,d’interès, organismesorganismes públics,públics, faunafauna
ii flora,flora, relleu,relleu, etcetc..)) queque s’agrupens’agrupen enen elsels següentssegüents contingutscontinguts::

�� ConeixementConeixement dede lesles varietatsvarietats lingüístiqueslingüístiques existentsexistents aa lala comarcacomarca..
�� ConsciènciaConsciència dede pertànyerpertànyer aa unauna comunitatcomunitat..�� ConsciènciaConsciència dede pertànyerpertànyer aa unauna comunitatcomunitat..
�� NecessitatNecessitat dede conèixerconèixer ii estimarestimar elel lloclloc onon viusvius..
�� PossibilitatPossibilitat dede sabersaber totestotes lesles ofertesofertes culturalsculturals ii d’ocid’oci dede l’entornl’entorn..
�� ConeixementConeixement delsdels serveisserveis queque ofereixofereix lala comarcacomarca aa lala qualqual pertanyspertanys..
�� ConeixementConeixement deldel medimedi naturalnatural properproper..
�� OficisOficis propispropis dede lala comarcacomarca..
�� TreballTreball dede recuperaciórecuperació dede lala memòriamemòria històricahistòrica aa partirpartir dede l’úsl’ús dede lesles fontsfonts

oralsorals..
�� EstimaEstima enversenvers elel patrimonipatrimoni culturalcultural dede lala localitatlocalitat..



OBJECTIUSOBJECTIUS

�� DesenvoluparDesenvolupar lala pròpiapròpia identitatidentitat ii lesles basesbases perper viureviure enen comunitatcomunitat ii enen societatsocietat..
�� PotenciarPotenciar l’úsl’ús dede lala llenguallengua catalanacatalana comcom aa vehiclevehicle dede relaciórelació ii comunicaciócomunicació..
�� ConèixerConèixer lala variantvariant lingüísticalingüística pròpiapròpia:: elel xipellaxipella..
�� NecessitatNecessitat dede pertànyerpertànyer aa unauna comunitatcomunitat..
�� ConèixerConèixer elsels serveisserveis queque ofereixofereix lala ConcaConca dede BarberàBarberà comcom aa mitjàmitjà integradorintegrador dede lesles

activitatsactivitats quotidianesquotidianes dede lala comarcacomarca..
�� PotenciarPotenciar lala participacióparticipació dels/dedels/de lesles alumnesalumnes ii lesles sevesseves famíliesfamílies aa l’escolal’escola ii aa�� PotenciarPotenciar lala participacióparticipació dels/dedels/de lesles alumnesalumnes ii lesles sevesseves famíliesfamílies aa l’escolal’escola ii aa

l’entornl’entorn socialsocial..
�� ReconèixerReconèixer lala diversitatdiversitat socialsocial ii culturalcultural comcom enriquidoraenriquidora dede lala convivència,convivència, mostrantmostrant

respecterespecte perper culturescultures diferentsdiferents aa lala pròpiapròpia ii valorantvalorant elsels costumscostums ii estilsestils dede vidavida propispropis
comcom aa signessignes d’identitatd’identitat ii formesformes dede cohesiócohesió socialsocial..

�� ReconèixerReconèixer ii estimarestimar elel patrimonipatrimoni naturalnatural ii culturalcultural dede lala localitatlocalitat ii lala comarcacomarca ii tenirtenir--nene
curacura..

�� PosarPosar aa l’abastl’abast delsdels alumnesalumnes ii lesles sevesseves famíliesfamílies elel coneixementconeixement dede costums,costums, festes,festes,
tradicions,tradicions, jocs,jocs, música,música, etcetc..

�� RealitzarRealitzar activitatsactivitats dede coneixençaconeixença dede lala comunitatcomunitat locallocal ii comarcalcomarcal..
�� ValoracióValoració dede lesles estratègiesestratègies deldel treballtreball enen grupgrup comcom aa potenciadorpotenciador delsdels valorsvalors cívicscívics..
�� Conèixer,Conèixer, observar,observar, explorarexplorar ii valorarvalorar elel propipropi entornentorn natural,natural, socialsocial ii culturalcultural..



ASPECTES A DESENVOLUPARASPECTES A DESENVOLUPAR

�� Les activitats d’ensenyamentLes activitats d’ensenyament--aprenentatge aprofundeixen en el aprenentatge aprofundeixen en el 
coneixement integral de cadascun dels pobles de la ZER,  de la coneixement integral de cadascun dels pobles de la ZER,  de la 
comarca de la Conca de Barberà i de Catalunya.comarca de la Conca de Barberà i de Catalunya.

�� El treball s’organitzaria al voltant d’aquests centres d’interèsEl treball s’organitzaria al voltant d’aquests centres d’interès ::

�� Educació infantil: la meva escolaEducació infantil: la meva escola
�� Cicle inicial: el carrer on viscCicle inicial: el carrer on visc
�� Cicle mitjà: la gent del meu pobleCicle mitjà: la gent del meu poble
�� Cicle superior: som ciutadans d’una comarca de Cata lunyaCicle superior: som ciutadans d’una comarca de Cata lunya



TEMPORITZACIÓ DE LES TEMPORITZACIÓ DE LES 
ACTIVITATSACTIVITATS

�� El carnet de ZER està integrat dins de la El carnet de ZER està integrat dins de la 
programació anual de tots els cicles programació anual de tots els cicles programació anual de tots els cicles programació anual de tots els cicles 
educatius. educatius. 

�� És un treball que es realitza una vegada al És un treball que es realitza una vegada al 
llarg del cicle excepte Educació Infantil llarg del cicle excepte Educació Infantil 
(P5) que es realitza cada any.(P5) que es realitza cada any.



ACTIVITATSACTIVITATS
EDUCACIÓ INFANTIL: 

LA MEVA ESCOLA
CICLE INICIAL: 

EL CARRER ON VISC

CICLE MITJÀ:
LA GENT DEL MEU 

POBLE

CICLE SUPERIOR: 
SOM CIUTADANS 
DE LA COMARCA

Nom La meva família Població La Conca

Aniversari Vaig néixer... Situació Comarques limítrofes

Poble naixement El meu carrer Ajuntament Rius

El meu carrer
El meu carrer ara i 

abans
Economia Relleu

Número de casa Casa meva Història Fauna

Telèfon El meu poble Llocs d’interès Clima

Escola Nom dels carrers Festes locals Flora

La meva aula
Mapa de la meva 

comarca
Clima Economia

Mestre/aMestre/a Els transports Rius i muntanyes Serveis

PoblePoble Flora i Fauna Gastronomia

Sortida pel poble, 
visitant i fent 

fotografies de les 
cases dels 
alumnes 

Sortida pel poble 
observant i fent 
fotografies dels 

carrers

Sortida pel poble: llocs 
d’interès, 

ajuntament,... 
(s’han de fer 
fotografies)

Sortida a un lloc 
d’interès de la 

comarca



Tallers i visites organitzats pel Consell Comarcal de la Conca de Barberà:
- reciclatge
- visita deixalleria
- el bosc i els incendis
- tallers de consum responsable

Visita al Paratge Natural d’interès nacional de Poblet (PNIN)

Visita a la Ruta del Cister, organitzada pel Camp d’Aprenentatge dels Serveis Educatius Integrats de 
la Conca de Barberà

Comunicació als pares: 
col·laboració de les 
famílies per recollir 

informació

Recollida d’informació 
d’avis i gent gran del 

poble.

Recerca d’informació 
per Internet

Recerca d’informació 
per Internet

Xerrades amb personalitats de la localitat i la comarca

Xerrades amb particulars de cada poble per aprofundir en el coneixement de determinats oficis 
(viticultor, forner, ferrer, fuster, ...)

Joc didàctic elaborat amb imatges representatives del quatre pobles que formen part de la ZER i amb 
d’altres poblacions rellevants de la comarca (bits, trencaclosques, associació, lògica,...)

CLIC 3.0: El Carnet de ZER

Elaboració del carnet 
de ZER d’EI

Elaboració del carnet 
de ZER de CI

Elaboració del carnet 
de ZER de CM

Elaboració del carnet 
de ZER de CS



INTEGRACIÓ EN EL CURRÍCULUMINTEGRACIÓ EN EL CURRÍCULUM

A totes les àrees del currículum es treballa el Car net de
ZER, però a nivell formal i administratiu queda ass ignat en les àrees 
següents:

� A Educació Infantil: Donades les característiques d’aquesta etapa, és 
un treball que queda inscrit de forma transversal a  les diferents àrees un treball que queda inscrit de forma transversal a  les diferents àrees 
del currículum.

� A Cicle Inicial en l’àrea de llengua catalana i coneixement del med i.

� A Cicle Mitjà en l’àrea de llengua catalana i  coneixement del me di.

� A Cicle Superior en les àrees de llengua catalana, coneixement del 
medi natural i coneixement del medi social i cultur al.



EL CARNET DE ZER I LES ÀREES DEL CURRÍCULUMEL CARNET DE ZER I LES ÀREES DEL CURRÍCULUM

LLENGUA

-Carta
- Preparació xerrada
- Xerrades de persones grans, entitats, associacions, oficis...
- Elaboració “informatiu” o diari de la ZER o de l’escola
- Revista “punt i seguit”: revista anual de la ZER
- Rondalles i contes propis del pobles

CONEIXEMENT
DEL MEDI

- Treball dels rius, les muntanyes, la flora, la fauna, el clima de la Conca de Barberà
i les comarques limítrofes.
- Coneixement de fets històrics relacionats amb la comarca.
- Coneixement i ús dels serveis locals i comarcals.
- Tallers de degustació de la gastronomia típica de la Conca de Barberà.
- Sortides relacionades amb el coneixement de l’entorn (paratge Natural de Poblet,- Sortides relacionades amb el coneixement de l’entorn (paratge Natural de Poblet,
Ruta del Cister, etc.)

MATEMÀTIQUES

- Presa de dades meteorològiques (amb els aparells adients i consultant la pàgina
web de l’Institut de Meteorologia de Catalunya), elaboració de gràfics i interpretació
dels resultats.
- Planificació d’itineraris per a les sortides.
- Consulta de mapes i localització segons coordenades de rius, muntanyes i
localitats.
- Activitats amb numeració que recollim de la realitat (telèfon, núm. del carrer, data
naixement…)

EDUCACIÓ
MÚSICAL

- Cançons i danses populars.
- Grups musicals de la comarca.

EDUCACIÓ
FÍSICA

- Jocs populars.



COL·LECTIUS QUE HI PARTICIPENCOL·LECTIUS QUE HI PARTICIPEN
CONSELL
ESCOLAR

El Carnet de ZER és una activitat aprovada pel Consell Escolar per
unanimitat i figura dins del pla anual de la ZER, com a desenvolupament del
nostre projecte educatiu.

PROFESSORAT Tot el claustre de professors ha participat en l’elaboració, avaluació i
seguiment del Carnet de ZER.
Els tutors porten a terme de manera directa el treball a l’aula.
Tot els membres del claustre col·laboren en les sortides organitzades i en
les activitats als centres.

PERSONES
ALIENES A LA

Col·laboració de particulars de cada poble per aprofundir en el coneixement
de determinats aspectes: oficis, història del poble, indrets interessants,...ALIENES A LA

COMUNITAT
ESCOLAR

de determinats aspectes: oficis, història del poble, indrets interessants,...

PARES I MARES Les famílies col·laboren en tot el procés d’aplicació del Carnet de ZER
(realització de tallers, facilitació de dades, transmissió oral d’informació
rellevant ....)

INSTITUCIONS Ajuntaments, Consell Comarcal, Serveis Educatius Integrats de la Conca de
Barberà, empreses.

ASSOCIACIONS AMPAs, associacions de dones, amics del castell, casal d’avis dels pobles,
…



ALUMNAT PARTICIPANTALUMNAT PARTICIPANT

Nivell P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t 5è 6è Total escola

SOLIVELLA 6 9 10 7 9 6 6 7 4 64

PIRA 4 5 9 5 9 12 7 6 5 62PIRA 4 5 9 5 9 12 7 6 5 62

ROCAFORT 2 1 1 3 3 2 0 0 5 17

BARBERÀ 2 7 7 2 4 4 3 7 2 38

Per nivells 14 22 27 17 25 24 16 20 16

TOTAL ZER
181Per cicles EI   63 CI   42 CM  40 CS  36

Per etapes Infantil 63 Primària 118



ELABORACIÓ DEL PROJECTEELABORACIÓ DEL PROJECTE
Què es fa? Qui ho fa? Alumnat implicat

2007-2008

-Dissenyar activitats que 
puguin respondre a les 
necessitats dels objectius i dels 
continguts. 
-Elaborar el material necessari 
per dur a terme les activitats.

El claustre de la ZER. 
Treball per cicles.

El carnet de ZER es 
treballarà amb els 
alumnes de l’últim curs de 
cada cicle d’educació 
infantil i educació primària

2008-2009
Implantació del Carnet de Zer  
a la programació general de 
cadascun dels cicles, en cada 
àrea .

Tutors dels diferents 
nivells de cada cicle d’EI i 

EP.
àrea .

EP.

2009-2010

-Aplicació del Carnet de Zer.
-Avaluació i proposta de millora 
de la implantació del Carnet de 
Zer (adequació de les activitats 
i el material, organització 
temporal i espacial, recursos 
humans, resposta dels 
alumnes,...)
-Incorporar al Carnet de Zer les 
modificacions i ampliacions 
necessàries segons els 
resultats de l’avaluació.

Tutors i alumnes dels 
últims nivells de cada 

cicle d’EI i EP.
Claustre de la ZER.

P5
2n de CI
2n de CM
2n de CS



CRITERIS INDICADORS D’AVALUACIÓCRITERIS INDICADORS D’AVALUACIÓ

�� De l’alumnat:De l’alumnat:
�� Desenvolupa la pròpia identitat i les bases per viure en comunitat i en societat.Desenvolupa la pròpia identitat i les bases per viure en comunitat i en societat.
�� Participa de manera activa en les diferents activitats que formen part del Carnet de Zer.Participa de manera activa en les diferents activitats que formen part del Carnet de Zer.
�� Coneix i estima el patrimoni natural i cultural de la localitat i la comarca.Coneix i estima el patrimoni natural i cultural de la localitat i la comarca.
�� Coneix la comunitat local i hi participa.Coneix la comunitat local i hi participa.
�� Coneix la diversitat social i cultural i la integra com a element afavoridor de la convivència.Coneix la diversitat social i cultural i la integra com a element afavoridor de la convivència.
�� Mostra respecte per les cultures diferents a la pròpia.Mostra respecte per les cultures diferents a la pròpia.
�� Coneix i valora els costums i estils de vida propis com a signes d’identitat.Coneix i valora els costums i estils de vida propis com a signes d’identitat.
�� És conscient que participant en la vida de la comunitat que l’envoltaÉs conscient que participant en la vida de la comunitat que l’envolta contribuirà al seu contribuirà al seu 

desenvolupament  i a la seva millora.desenvolupament  i a la seva millora.desenvolupament  i a la seva millora.desenvolupament  i a la seva millora.
�� Sap treballar en grup, iniciantSap treballar en grup, iniciant--se en el treball cooperatiu.se en el treball cooperatiu.

�� Del programa:Del programa:
�� Contribueix a l’assoliment dels objectius del projecte lingüístic.Contribueix a l’assoliment dels objectius del projecte lingüístic.
�� Vetlla per el compliment dels objectius inclosos en el Pla Anual.Vetlla per el compliment dels objectius inclosos en el Pla Anual.
�� Reforça la línia metodològica comuna de la Z.E.R.Reforça la línia metodològica comuna de la Z.E.R.
�� Posa en comú i globalitza el treball realitzat en coneixement del medi social i cultural.Posa en comú i globalitza el treball realitzat en coneixement del medi social i cultural.
�� Interrelaciona les diferents àrees del currículum.Interrelaciona les diferents àrees del currículum.
�� Dóna estratègies i recursos als alumnes per sentir que pertanyen a un espai i una comunitat Dóna estratègies i recursos als alumnes per sentir que pertanyen a un espai i una comunitat 

propera.propera.



DOCUMENTSDOCUMENTS

�� EDUCACIÓ INFANTILEDUCACIÓ INFANTIL

�� CICLE INICIALCICLE INICIAL MODEL 
DOSSIER CI

EXEMPLE 
DOSSIER CI

MODEL 
DOSSIER EI

EXEMPLE 
DOSSIER EI

�� CICLE MITJÀCICLE MITJÀ

�� CICLE SUPERIORCICLE SUPERIOR

MODEL
DOSSIER CM

MODEL 
DOSSIER CS

PROJECTE
LINGÜÍSTIC

EXEMPLE
DOSSIER CM

EXEMPLE 
DOSSIER CS

PLA
ANUAL


