
•Una Zona Escolar Rural (ZER) és una agrupació d’escoles on els mestres 
treballem en comú, programant conjuntament l’activitat educativa i el 
desenvolupament curricular. Compartim mestres especialistes d’Ed.  Musical, 
Llengua Anglesa, Ed. Física i Ed.  Especial. 

• En total som 173 alumnes i un equip de 22 mestres. 

Què és una 
ZER? 

•La ZER Conca de Barberà  la formem: 

•L’escola Valldemur, de Barberà de la Conca 

•L’escola Antoni Tous, de Pira 

•L’escola Sant Roc, de Rocafort de Queralt 

•L’escola Sagrat Cor, de Solivella 

Qui som? 

Com ens definim? 

•El  projecte educatiu defineix la nostra identitat  com a escola rural i ofereix una educació 
integral i de qualitat, que permet desenvolupar totes les capacitats dels nostres alumnes. 

EDUCACIÓ 

•Creiem en la universalitat i l'equitat com a garantia d'igualtat d'oportunitats i la integració 
de tots els col·lectius, basada en la corresponsabilitat.  

•Oferim atenció individualitzada a la diversitat dels alumnes, tenint en compte les 
necessitats de cadascú i les diferents maneres d’aproximar-se al currículum. 

•Treballem amb un nombre reduït d’alumnes per classe, amb flexibilitat d’agrupaments. 

EDUCACIÓ 
PER A 
TOTS 

•Ens adaptem als canvis socials, amb una educació arrelada al medi on vivim. 

•Eduquem nens i nenes per a ser ciutadans i ciutadanes responsables, crítics i competents. 

•Treballem per a un desenvolupament autònom dels nens i les nenes.  

EDUCACIÓ 
SOCIAL 

•Fomentem, en tot moment, els valors de convivència, respecte i tolerància entre tots els 
membres de la Comunitat Educativa i de la societat en general. 

•Propiciem la resolució positiva de conflictes i el reconeixement de les pròpies emocions, 
com la millor manera de gestionar els problemes. 

•Impulsem la participació de l’alumnat a les escoles a través de la figura del delegat. 

•Busquem la implicació activa de les famílies, fent-les partícips de la vida escolar i del 
procés educatiu dels seus fills.  

EDUCACIÓ 
EMOCIO-

NAL 

•Utilitzem les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement (pissarres digitals, 
ordinadors, etc.) en el treball habitual. 

•Fem servir la metodologia de treball per projectes, fomentant la cooperació entre iguals, 
afavorint la participació activa de l’alumnat, i l’aprenentatge significatiu. 

•Treballem l’educació musical i plàstica com a base per a la creació artística, promovent la 
iniciativa personal, la imaginació i la creativitat. 

•Programem l’aprenentatge de les llengües des d’un enfocament plurilingüe. 

•Introduïm la llengua anglesa a P4, duem a terme Programes d’Innovació i impartim en 
llengua anglesa una part de l’àrea de Coneixement del Medi de cicle superior. 

•Organitzem diferents activitats que fomenten la competència lectora i treballem de 
manera competencial les àrees instrumentals amb tallers, treball manipulatiu i 
experimental. 

EDUCACIÓ 
COMPE-
TENCIAL 

•L’Associació Esportiva Escolar ZER Conca de Barberà organitza la les activitats físiques i 
esportives fora de l’horari lectiu potenciant la dimensió educativa de l’esport i els hàbits 
saludables. 

EDUCACIÓ 
NO 

FORMAL 

Visita’ns als blocs de les escoles :  http://blocs.xtec.cat/ceipvalldemur    http://blocs.xtec.cat/pira/    
http://blocs.xtec.cat/ceipsagratcor/      http://blocs.xtec.cat/ceipsantroc/                   

i al bloc de la ZER Conca de Barberà: http://blocs.xtec.cat/zerconca 
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