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PRECEPTES LEGALS 
 

 
 
Normativa educativa reglamentària més importants 

•  D102/2010, d’autonomia 
•  D155/2010, de direccions escolars  
•  D75/2007, d’admissió d’alumnes 
•  D279/2006, sobre  els drets i deures  de l’alumnat. 
•  Decrets del currículum: INF,PRI,ESO,BATX,FPI 
•  Ordres d’avaluació INF, PRI, ESO i BATX 
•  Ordre ENS/76/2013, sobre calendari escolar 
•  D299/97, sobre atenció educativa alumnes n.e.e. 
•  D160/96 i D161/96, sobre transport i menjador 
•  D155/94 i D180/05, sobre serveis educatius 
•  Ordre 16-I-90 i Instrucció 1/2013, gestió econòmica 
•  Ordre EDU/521/2010, adaptació procediment disciplinari 

faltes lleus 
•  Ordre 13-XI-89 i Ordre 16-X-91, incidents i accidents 

  
 Altres documents no reglamentaris  

•  Documents d’inici de curs  
 



PROJECTE EDUCATIU ZER 

ZER “El Francolí” 
4 

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA 
 

LOCE. CAPÍTOL III De l'Educació Infantil 

Article 11. Principis generals. 

1. El nivell d'Educació Infantil, que té caràcter voluntari i gratuït, estarà 
constituït per un cicle de tres anys acadèmics, que es cursarà des dels tres 
als sis anys d'edat. Serà impartida per mestres amb l'especialitat 
corresponent. 

 

LOCE  CAPÍTOL V  Dels òrgans de govern, òrgans de participació en el 
control i gestió i òrgans de coordinació dels centres docents públics 

SECCIÓ 1a. Principis generals 

Article 77. Principis. 

1. En els centres docents públics existiran òrgans de govern i òrgans de 
participació en el control i gestió dels mateixos. 

Article 78. Tipus d'òrgans. 

1. Els centres docents públics tindran els següents òrgans de govern i de 
participació en el control i gestió: 

a) Òrgans de govern: Director, Cap d'Estudis, Secretari i quants altres 
determinen les Administracions educatives. 

b) Òrgans de participació en el control i gestió: Consell Escolar, Claustre 
de professors i quants altres determinen les Administracions educatives. 

2. Les Administracions educatives determinaran la periodicitat de les 
reunions d'aquests òrgans, així com el seu règim de funcionament. 

3. Els òrgans de participació en el control i gestió del centre avaluaran 
periòdicament, d'acord amb les seues respectives competències, el 
funcionament i compliment dels objectius d'aquest i analitzaran els 
resultats de les proves externes que es realitzen en aquest. 

4. El Consell Escolar i el Claustre de professors, així com els òrgans de 
govern i els distints sectors de la comunitat educativa col·laboraran en els 
plans d'avaluació del centre que se’ls encomanin, en els termes que les 
Administracions educatives estableixin, sense perjuí dels processos 
d'avaluació interna que es realitzen en el centre. 
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ÒRGANS DE COORDINACIÓ DOCENT: 

INFANTIL I PRIMÀRIA: EQUIPS DE CICLE, COMISSIÓ DE COORDINACIÓ 
PEDAGÒGICA I TUTORS. 

 
DECRET 233/1997, de 2 de setembre. ROF Infantil i Primària. DOGV núm. 
3073, de 08-09-1997 
 
TÍTOL IV . ÒRGANS DE COORDINACIÓ DOCENT  
 
Capítol I Disposicions generals  
 
Article 77  
 
1. En les escoles d'Educació Infantil i en els col·legis d'Educació Primària 
existiran els següents òrgans de coordinació docent:  
 

1.1 Equips de cicle.  
1.2 Comissió de coordinació pedagògica.  
1.3 Tutors.   
 

2. En tots els centres, independentment del nombre d'unitats, hi haurà un 
professor o professora tutor per cada grup d'alumnes.  
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1.- CONTEXT SOCIO-CULTURAL. 
 

La nostra ZER ha estat formada per les comunitats educatives de 
cinc municipis: 
 

 Els Garidells 

 Vallmoll 

 La Masó 

 El Milà 

 Picamoixons 
 

que formen part de l'Alt Camp. La distància que separava els cinc pobles 
no superava els 20 km ja que des de Picamoixons als Garidells hi ha 16 km. 
 
RECORREGUT DE LA ZER 
 

    La ZER El Francolí s’inicia, amb la constitució el curs 1991-92, amb les 
cinc escoles per la vora del riu Francolí, encara faltava un parell d’anys per 
la forta riuada, que ja no va poder fer trontollar els fonaments creats amb 
tanta il·lusió i amb tant de treball, tot i que l’origen es remunta  al curs 
1985-86 que, amb el caliu de les recents jornades d’escoles rurals 
celebrades a Valls, un grup de mestres es reuneixen a Alcover per tal 
d’elaborar dossiers per a les diferents àrees curriculars. A més de les 
escoles de la Masó (1 mestre), el Milà (1 mestre), Picamoixons (3 mestres) 
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i Vallmoll (5 mestres), cal incloure en els primers anys d’aigües novelles i 
clares, un altre poble, els Garidells (1 mestre), que va tancar quan ja no va 
tenir prou xiquets i xiquetes per continuar. Tota la documentació encara 
es guarda a Vallmoll.    
Actualment, des del curs 2009-10, l’escola de Vallmoll, acorda en Consell 
escolar del dia 10 de febrer de 2009, acceptar el repte de segregar-se de la 
ZER. També des del curs 2011-12 l’escola del Milà, va ser congelada (la 
seva documentació s’ha guardat a Picamoixons durant els dos cursos que 
hem estat els custodis fins que ha passat a ser-ho l’escola d’Alcover) i 
tampoc en forma part, per la qual cosa actualment formem part de la ZER 
El Francolí: 
 

 La Masó 

 Picamoixons 
 
1.1.- La Masó.  
 

Està situat a la part meridional de la comarca, dins del triangle Reus-
Valls - Tarragona. 

El terme s'estén en una gran part a la dreta del riu Francolí que, a 
més d'envoltar-lo, en forma el límit oriental. La superfície municipal és de 
3'58 Km², amb un relleu planer. 

Les principals vies de comunicació són la carretera local que 
comunica el poble amb la nacional de Tarragona a Valls i amb la local de 
Vilallonga a Valls pel Rourell. 

El poble, situat a 115 m. d'altitud, és actualment l'únic nucli de 
població. Dins el terme, però, hi ha el despoblat de Riba - roja, agregat a la 
Masó el 1859, tot i que actualment gairebé no hi queden vestigis 
d'edificacions. 

La població és eminentment agrícola. El poble, enclavat al mig de 
l'horta, està envoltat d'avellaners que constitueixen la seva principal 
collita. Les tres quartes parts del terme són terrenys quaternaris, "terra 
bona", com diuen els pagesos, aportada per l'erosió del riu. Els terrenys 
gairebé són tots de regadiu, i s'aprofita l'aigua del riu Francolí i la de pous. 

La Cooperativa Agrícola, fundada l'any 1929, ha incorporat noves 
tecnologies i es dedica bàsicament a l'avellana. 

Durant els anys 60 hi hagué un augment considerable de l'avicultura 
que convertí el poble, malgrat el poc nombre d'habitants, en el tercer 
productor de pollastre i el segon productor d'ous de les comarques 
tarragonines. Actualment encara hi ha granges en explotació. 
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La indústria hi és present amb petites empreses de construcció, 
fusteria i lampisteria. 

 
La tradició dóna com a probable origen del poble de La Masó 

l'agrupació al llarg del temps de diferents masos que es trobaven enmig 
de les hortes. Una altra versió diu que l'origen del poble es troba en la 
instal·lació d'unes cases d'observació per part del marquès del Rourell per 
vigilar la sèquia que travessava el terme de la Masó i que conduïa les 
aigües del Francolí a la veïna població. Sens dubte, aquestes primeres 
cases serien llocs d'observació on vivien els soldats i les seves famílies. 

Celebra Festa Major d'estiu el dia 19 de juliol, per Sta. Magdalena, 
amb actes típics de Festa Major. La Festa Major d'hivern té lloc el 20 de 
gener, per Sant Sebastià. 

Cal destacar que l’escola Els Til·lers de la Masó fou la primera 
construïda per la Mancomunitat a les comarques de Tarragona. 

De les enquestes realitzades a les famílies de la nostra ZER deduïm 
que la majoria de pares d'alumnes han nascut a Catalunya, si bé només un 
51,6 % utilitzen el català com a llengua familiar. 

La majoria de pares i mares són obrers industrials, mestresses de 
casa o es dediquen al sector serveis i només un 16,4 % tenen estudis 
superiors. 

L'edat dels pares és majoritàriament de 31 a 41 anys, acostumen a 
viure en una casa, on els nens van a dinar i van a l'escola a peu. 
 
1.2.- Picamoixons. 

 
El poble està situat a l'extrem ponent del terme, a l'esquerra del 

Francolí, riu avall de la Riba.  
La indústria local ha estat caracteritzada pel molí d'oli i fàbriques 

papereres; també cal destacar l'agricultura que abasteix el consum del 
lloc. En l’agricultura es destaca l’avellaner, l’ametller, les oliveres i una 
mica de vinya. També hi ha hortes prop del riu. 

La Festa Major d'estiu se celebra durant la primera quinzena d'agost 
per Sant Salvador, i la Festa Major d'hivern per Sant Josep. 

La línia del ferrocarril de Lleida a Reus i Tarragona travessa pel pont 
de ferro de la Roixel·la (1860) - línia feta el 1856-79 - i que el 1883 enllaçà 
amb la de Barcelona a Lleida per Vilanova i Valls. L'estació, es troba 
gairebé a 1 Km. del poble per la part de ponent. 
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L'església parroquial està dedicada a Sant Salvador, d'estil 
neoromànic, acabada de bastir l'any 1904, i les obres foren dirigides per 
l'arquitecte Ramon Salas. De Picamoixons en depenia l'església de la 
Plana, caseria pròxima dins 
dels termes d'Alcover, la Riba 
i Mont-ral. 

Picamoixons és una 
Entitat menor 
descentralitzada  de Valls. La 
seva població és de 424 
habitants (2000). 

L’escola, situada a 
l’entrada del poble , una 
escola de tres unitats i quatre 
grups . 
 
 
1. LA  Z ER  

     Una ZER (Zona Escolar Rural) és un conjunt d’escoles de semblant 
tipologia  que tenen uns objectius comuns i que elaboren projectes 
comuns.  
Formen, a més, un equip complet de mestres i disposen d’uns 
especialistes de llengües estrangeres (anglès), d’educació física, de música 
i d’educació especial que comparteixen totes les escoles. 
 
   Tot i que els centres continuen sent autònoms i tenen els propis òrgans 
col·legiats i de govern, en formar part d’una ZER, passen a formar part 
d’una  
unitat més complexa que té uns òrgans de govern i col·legiats comuns 
(direcció, cap d’estudis, secretari, Consell Escolar, Claustre de ZER...). 
 
Avantatges: 
- Es trenca amb l’aïllament del mestre en treballar en equip. 
- Facilita l’intercanvi i trobada dels escolars de tota la Zona. 
- Desmassificació a l’aula que permet a l’alumne tenir personalitat 

pròpia. 
- Agilitzar burocràcia administrativa. 
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2.-TRETS D’IDENTITAT/CARÀCTER PROPI 
 
La nostra ZER formada per l’Escola Els Til·lers i l’Escola Rocabruna, és una 
ZER vinculada amb l’entorn a través de l’observació i l’experimentació, la 
investigació i les noves tecnologies, amb una bona participació per part de 
tota la comunitat educativa: dels alumnes, dels pares, dels mestres, dels 
Ajuntaments, dels nostres representants al Consell Escolar, amb una 
gestió democràtica, solidària i afavoridora de la cohesió social i, en que les 
vivències són motivadores d’aprenentatges, és a dir, un espai en què les 
relacions personals, la cooperació i la responsabilitat constitueixen l’eix de 
la trama educativa. És per aquest motiu que l’assemblea, els jocs, la 
dramatització, les danses, la lectura, les llengües estrangeres, el càlcul 
mental, els problemes matemàtics, el riu Francolí, el Pont de Goi, les 
papereres, els campanars, les oliveres, els avellaners i les orenetes, les 
masies i fonts que envolten els nostres pobles, la història i la prehistòria 
tan presents..., tot, forma part de les nostres il·lusions i de la nostra feina 
diària. Integrem les tecnologies actuals com a mitjans d’aprenentatge i de 
comunicació. I ens donem de la mà d’ una altra germana petita com 
nosaltres, l’escola Els Til·lers de La Masó  escola que te el mateix somni i, 
per això, formem una ZER conjunta, La ZER “El Francolí”. 
El nostre desig és construir una ZER  per tal que es fonamenti en la 
comunicació i en l’educació integral dels nostres xiquets i xiquetes, una 
qualitat necessària per poder compartir amb molta alegria, espais i temps, 
moments d’estudi, de llibres, missatges per internet, de blocs, de 
moments d’esbarjo i poder anar construint plegats el camí que cal seguir 
amb un ambient de confiança i d’exigència que afavoreixi l’autonomia 
personal i  l’autoestima que l’ajudi en el seu creixement personal. 

 

LA ZER  AVUI 

    Som una ZER, que pren el nom del riu que ens acompanya des de de 
l’inici d’una ZER més extensa, des de Picamoixons fins a Vallmoll, passant 
pel Milà i La Masó, un riu que ens dóna vida i que ens omple de goig i 
d’il·lusió. Durant molts anys ha estat una ZER molt ben avinguda, amb un 
clar objectiu pedagògic, amb un equip que ha col·laborat plenament per 
treballar a pas ferm en l’aprenentatge dels nostres alumnes, trobar un 
projecte pedagògic on ens sentim estimulats.  
    Ens trobem en una societat en continu canvi. Aquests canvis ja no es 
 produeixen d’una generació a l’altra, sinó moltes vegades dins la pròpia  
generació i això no havia  passat mai en la història de la humanitat. 
El nucli familiar ja no és el mateix, pare i mare treballen i no disposen, en  
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molts casos de l’ajut dels avis que també treballen o estan ocupats, a més  
dels nombrosos casos de separacions o divorcis que es van produint . En 
aquest entorn, el nen/a ja no té únicament com a marc referencial i 
educatiu a  la família, sinó d’altres elements. L’escola, el menjador escolar, 
les activitats extra-escolars, la televisió.... 
  Les noves tecnologies estan canviant els hàbits de les persones i també  
dels nostres alumnes. Els jocs ja no són com els d’abans. Les persones, en  
definitiva, ja no tenen com a marc de relació l’entorn proper ja que els 
cotxes, l’anada i vinguda de gent de diferents parts del món i els viatges 
fan que el món ja no sigui tant petit com era abans. 
 

    Una societat on la crítica cada cop és més fàcil i el raonament i el diàleg  
sorgeixen en menys ocasions que les desitjades. 
 

     Una societat que, a més de molt competitiva,  delega les feines als qui 
han estat escollits i que participa molt poc de la vida social o associativa 
dels pobles, potser perquè tothom va molt cansat i no disposa de temps. 
 

    Cal incloure també, en aquest marc familiar, una situació familiar 
diferent de la que fins  ara havíem vist, les separacions i els divorcis també 
afecten molts dels nostres alumnes, i la crisi econòmica que viu Europa i el 
món en general, també ens està afectant d’una manera negativa als 
centres. 

     En aquest marc les institucions han de fer grans esforços per adaptar 
les persones a  aquest nou entorn, en constant conflicte amb si mateix i 
amb el altres. Les direccions  dels centres han de vetllar perquè els 
consistoris dels seus centres, tinguin una  predisposició més positiva vers 
la seva pròpia escola, que ofereixin els espais per a  les diverses activitats 
(pista poliesportiva, sales de teatre de la llar social o casals...) i doni més 
suport a les iniciatives escolars, posant mitjans per a la seva realització i, 
essent  poblacions petites, és doblement important. I no cal dir, que el 
manteniment: pintura interior i exterior, finestres, lavabos... tot forma 
part per millorar l’activitat pedagògica dels centres. 

    Per això l’escola ha de fer també un canvi radical. Ha de saber integrar 
als seus alumnes dins d’aquest marc per tal que sàpiguen conviure-hi 
sense conflicte, el sàpiguen millorar, se sàpiguen adaptar als canvis i ser 
feliços, celebrant les festes tradicionals de la població i de la comarca i 
tenint en l’escola un marc referencial del seu comportament futur, la qual 
cosa, la ZER Francolí ha fet durant aquests darrers anys. 
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    Per aconseguir-ho l’escola ha d’estar preparada per tres grans reptes: 
Socialitzar i integrar fent a la vegada feliços als seus alumnes, educar-los 
en la recerca de la  informació i en la recerca científica i desenvolupar el 
pensament, el càlcul, l’expressió i l’art. 

    Les dificultats que puguin sorgir, s’intentaran resoldre amb el diàleg, la 
comprensió i el consens. 
 

CONFESSIONALITAT 
 

La nostra ZER es declara laica. El conjunt de mestres de la ZER 
s’abstindran d’adoctrinar als alumnes en cap mena de religió. Ara bé, les 
festes populars es celebraran sense excloure’n cap contingut fonamental. 

Per altra banda, els diferents centres que integren  la  ZER  
possibilitaran als alumnes que puguin demanar rebre l’ensenyament de 
la religió que desitgin en l’horari establert per aquest fet. 

 

LLENGUA D’INSTRUCCIÓ DE L’APRENENTATGE 
 

La nostra ZER es defineix com a escola catalana, arrelada a la realitat de  
Catalunya. La llengua d’ús habitual per comunicar-se i per aprendre és el 
català. 

 

LÍNIA METODOLÒGICA. 
 

La línia metodològica del la nostra ZER és fonamentarà en els següents 
principis: 

Paidocentrisme. El treball dels mestres està en funció de les necessitat 
dels alumnes. 
Escola activa. Es potenciarà la recerca, l’adquisició de coneixements a 

través de la pràctica, on no hi hagi desconnexió entre la teoria i la pràctica, 
entre el treball i l’estudi. 

Integració. Oferirem a cada alumne el màxim de recursos per 
aconseguir el millor desenvolupament, partint sempre de la seva realitat 
personal, social i cultural. 

Aprenentatges significatius. Es potenciaran situacions d’aprenentatge 
funcional i significatius per tal que els alumnes siguin capaços d’aplicar les 
seves capacitats en diferents contextos de la vida quotidiana. 

Motivació. Els mestres de la ZER partirem de supòsits que despertin 
l’interès i motivació dels alumnes. 

 Pluralisme. Els mestres proposaran als alumnes diferents situacions de 
contacte amb les diferents opcions ideològiques, sense amagar la pròpia, 
però alhora sense imposar-ne cap de determinada. S’estimularan els 
valors universals de respecte, solidaritat, diàleg... 
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Tolerància. Es fomentarà en els nostres alumnes la tolerància vers les 
diferències ideològiques, culturals i ètniques. 

Coeducació. Educarem en la igualtat, sense cap mena de discriminació 
per raó de sexe, fugint dels estereotips socialment instituïts, que 
diferencien l’home de la dona. 

Educació com a procés integral. Considerem l’educació com un procés 
que engloba els aspectes físics, intel·lectuals i morals; per això, donarem 
especial importància (a banda de l’adquisició de coneixements i destreses 
intel·lectuals) al desenvolupament físic, musical i plàstic dels nostres 
alumnes, així com, a l’educació dels valors tan necessaris en la societat 
actual. 

 

EDUCACIÓ PER LA SALUT. 
 

Fomentarem en els alumnes hàbits d’higiene, alimentació i de cura del 
propi cos i de la salut. 
 

MODALITAT DE GESTIÓ. 
 

La modalitat de gestió de la ZER serà: 

 PARTICIPATIVA. 
Potenciem la participació del tots els mestres a través del Claustre i, 
la dels pares, a través del Consell Escolar. 

 COL.LABORADORA. 
Pretenem que hi hagi col·laboració entre totes les escoles per 
aconseguir millorar a qualitat educativa de la ZER.  

 

EDUCACIÓ PER LA PAU. 
 

La nostra  ZER es manifesta pacifista,  i educarà  en  valors  que 
fomentin el diàleg, el respecte i la no violència. 

 

ECOLOGÍA 
 

Pretenem  formar   persones   compromeses   amb  el  medi  ambient  i 
que respectin l'entorn més proper. 
 

ESPERIT CRÍTIC. 
 

Fomentarem l’esperit crític vers els estímuls que ens arriben dels 
mitjans de comunicació i de la societat en general. 

 

ACOLLIMENT ALS IMMIGRANTS. 
La  nostra ZER potenciarà  la  integració  dels  immigrants  al centre i  al 
seu entorn, respectant les seves diferències i alhora fent-les conèixer 
respectar i  participar en la nostra. 
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ESCOLES  TIPOLOGIA 

Picamoixons 

http://blocs.xtec.cat/ceiprocabruna/ 

 

45 Alumnes: Cíclica. L’escola Rocabruna és un centre públic integrat a la 

ZER El Francolí. Està situat al carrer del Rosari (l’Alt Camp, 500 habitants) 

i atèn l’escolarització infantil i primària d’aquest municipi (el poble, algun 

mas aïllat prop del poble i la urbanització El Serradalt). 

La Masó 

http://blocs.xtec.cat/elstillers 

 

13 Alumnes: Unitària. L’escola Els Til·lers és un centre públic integrat a la 

ZER El Francolí. Està situat al carrer Sant Isidre (l’Alt Camp, 350 

habitants) i atèn l’escolarització infantil i primària d’aquest municipi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://blocs.xtec.cat/ceiprocabruna/
http://blocs.xtec.cat/elstillers
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3.-OBJECTIUS 
 

3.1.OBJECTIUS D’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 

 OBJECTIUS RELATIUS A L’OPCIÓ METODOLÒGICA DE L’EQUIP DE 
PROFESSORS 

 

-  Adaptar els continguts de les matèries a la nostra realitat geogràfica 
social, política, econòmica, històrica i cultural. 
- Treballar sobre l’entorn més proper i accedir progressivament al més 
llunyà. Aprofundir en la realitat catalana i la significació que aquest fet 
té en el marc més ampli del conjunt de pobles. 
- Capacitar als alumnes en el coneixement i utilització de tècniques de 
treball intel·lectual perquè, de forma progressiva, puguin aprendre 
cada vegada més de manera més autònoma. 
- Afavorir la globalització en el tractament de les diverses àrees de 
coneixements per adquirir aprenentatges significatius. 
- Afavorir el desenvolupament de tots els alumnes siguin quines siguin 
les seves característiques individuals. 
- Realitzar una selecció i utilització del material didàctic adequat als 
principis de coeducació, i que potenciï l’activitat i la creativitat de 
l’alumne. 
- Eradicar de les aules l’autoritarisme i la competitivitat tot potenciant 
un ensenyament actiu en el qual es desenvolupin la iniciativa i la 
creativitat. 
 

OBJECTIUS RELATIUS ALS CONTINGUTS DE L’ENSENYAMENT 
 

- Conèixer i utilitzar correctament i apropiadament la llengua catalana 
tant oralment com per escrit, emprant-la normalment com a llengua 
vehicular i d’aprenentatge. 
- Conèixer la llengua castellana a nivell oral i escrit de manera que 
pugui utilitzar-la apropiadament com a font d’informació i vehicle 
d’expressió. 
- Comprendre i utilitzar en llengües estrangeres (anglès 1a llengua des 
de P-3, francès 2a llengua a CS) missatges senzills dintre d’un context. 
- Capacitar als alumnes per obtenir i tractar informació: buscar-la, 
entendre’n les formes en què es trobi disponible, seleccionar-ne el que 
pugui ser pertinent per a una finalitat immediata i presentar-la als 
altres de manera útil i entenedora, quan calgui. 
- Treballar amb els nombres i amb expressions matemàtiques: calcular, 
mesurar, presentar fets en forma de dades numèriques, musicals, de 
dansa, bidimensionals i tridimensionals. 
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-Utilitzar els coneixements adquirits sobre el medi físic i social per 
resoldre problemes en la seva experiència diària, sabent demanar 
ajuda, si s’escau a altres persones en cas de necessitat. 
- Evitar qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe, cultura i nivell 
econòmic. 
- Desenvolupar aptituds i hàbits de cooperació mitjançant el treball en 
equip. 
- Valorar la bellesa o la qualitat de les principals formes d’”imatges” del 
nostre context cultural: literàries, dramàtiques i no numèriques i fer 
estimacions aproximades. 
- Orientar i ajudar els nens i les nenes en l’aprenentatge de la 
convivència i de la solidaritat, sense dogmatismes ni imposicions 
arbitràries, també que emprenguin una actitud crítica envers allò que 
els envolta. 

 

 OBJECTIUS RELATIUS A ALTRES FUNCIONS DE L’EQUIP DE PROFESSORS 
PRÒPIES D’AQUEST ÀMBIT. 
 

- Orientar professionalment els alumnes durant la seva permanència en 
el centre i molt especialment en finalitzar l’escolaritat obligatòria. 
-Potenciar el treball en equip dels professors mitjançant l’activitat dels 
equips de cicle i de la realització de programacions didàctiques 
coordinades. 
- Respectar la línia pedagògica de la ZER tenint en compte les 
individualitats de cada centre. 
 

OBJECTIUS RELATIUS A LA FORMACIÓ PERMANENT DE PARES I MESTRES 
 

- Proporcionar una formació als pares dels alumnes centrada en les 
funcions que els pertoca com a col·laboradors amb l’escola en 
l’educació dels seus fills, com també en la seva qualificació per 
entendre i participar en la gestió del centre. 
- Facilitar la participació dels professors en activitats de formació 
permanent, sobretot quan aquestes reverteixin en un benefici per a la 
totalitat de l’escola. 
- Potenciar l’intercanvi d’experiències amb altres escoles de la zona i la 
participació en programes conjunts. 
- Realitzar les tasques pròpies com a mestre de la ZER com són: 
reunions de cicle, comissions de treball, grups de treball..., i tots 
aquells acords pedagògics que s’acordi al claustre de la ZER. 
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3.2- OBJECTIUS D’ÀMBIT INSTITUCIONAL 
 

- Facilitar que tota la informació arribi a tots els mestres de la ZER. 
- Aconseguir que els professors, pares, treballadors no docents i 
alumnes participin en el control i gestió del centre de forma adequada 
a llurs capacitats i competències. 
- Establir i mantenir relacions de col·laboració amb els centres de llar 
d’infants i ESO. 
- Participar en activitats culturals i educatives proposades per d’altres 
institucions. 
 

3.3-OBJECTIUS D’ÀMBIT ADMINISTRATIU 
 

- Mantenir actualitzats els inventaris dels centres i de la ZER en tot 
moment. 
- Executar una gestió econòmica clara i transparent. 
- Desenvolupar i utilitzar instruments eficaços per a la comunicació 
externa i interna. 
 

3.4-OBJECTIUS D’ÀMBIT HUMÀ 
 

- Aconseguir unes relacions interpersonals satisfactòries entre els 
mestres que facin possible la satisfacció en el treball i la implicació de 
tots en el desenvolupament del PEZ. 
 

3.5-OBJECTIUS D’ÀMBIT DE SERVEIS 
 

- Orientar l’organització i el funcionament de les activitats 
extraescolars. 
- Facilitar l’ús del transport públic en totes les sortides i buscar 
subvencions en d’altres entitats (ajuntament, consell comarcal...). 
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4.-ESTRUCTURA ORGANITZATIVA 
 

 4.1-ORGANIGRAMA  
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4.2 RECURSOS MATERIALS 

DESPESES DE FUNCIONAMENT 

     Un recurs important que té la ZER són els diners que es reben del 
Departament i que es destinen a: material d’ús ordinari i de reprografia 
de ZER, comunicacions, activitats docents i complementàries de la ZER, 
reparació d’equips de ZER, les festes de ZER (literària, final de curs, 
nadal, castanyada). Cal tenir present que són per les despeses 
exclusives de ZER, ja que cada centre rep els seus propis recursos 
econòmics. 

 

INGRESSOS ATÍPICS 

     Són els diners que genera la venda de roses i donacions puntuals 
d'entitats bancàries per la festa de la ZER  o fruit de participacions 
(concursos ...), es destinaran a: equipaments, activitats pedagògiques per 
als alumnes i mestres, subvenció de tallers per als alumnes, material 
inventariable i abillament general que pot repercutir favorablement a tots 
els centres de la ZER. 
 

4.3 RECURSOS FUNCIONALS 

 PROGRAMACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA ZER 

Horari escoles: (Esbarjo de 10:45 a 11:15) 

Dilluns de ¾ 9h a 13h i de 15h a 17h. 

Dimarts de ¾ 9h a 12h i de 15h a 17h. 

Dimecres de ¾ 9h a 12h i de 15h a 17h. 

Dijous de ¾ 9 h a 12 h i de 15 h a 17 h. 

Divendres de ¾ 9 h a 12 h i de ¾ 15 h a 17 h. 

Els dimecres de tardes quinzenals són no lectives pels alumnes ja que es 
dediquen a les reunions de ZER (claustre, grup de treball, comissions...) 
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ACTIVITATS I SORTIDES 

     Durant el curs es poden programar petites sortides  a les rodalies o bé 
d’ altres activitats que l’equip docent cregui interessants realitzar. 
 
 

COLÒNIES 
 

     Cada curs la ZER prepara una estada de colònies per tal d’afiançar la 
relació de tots els seus alumnes. 
 

REUNIONS AMB PARES I MARES 
 

     Abans d’iniciar el curs els tutors de P-3 mantindran una entrevista amb 
els pares o tutors dels seus alumnes. 
     En iniciar el curs es faran reunions d’escola o classes. Cada centre de la 
ZER decideix segons els grups que té com fer aquesta reunió inicial. 
     Cada tutor convocarà almenys una entrevista amb els pares o tutors 
legals de tots els alumnes del seu grup.(Segon trimestre). 
 

REUNIONS DE LA ZER  
 Claustres:  Seran convocats pel director de la ZER i habitualment es faran 
els dimecres  de grups de treball a les 14h , llevat de casos excepcionals. Es 
celebraran un cop al mes o quan l’equip directiu ho cregui convenient.  
 

Consell Escolar: Es celebrarà un mínim d’un consell escolar  per trimestre. 
Es celebraran a les 17:15 de la tarda, excepte casos excepcionals. 
 

Grups de treball: Es reuniran els mestres de tota la ZER els dimecres 
quinzenalment. Els mestres de cada escola es reuniran al menys 1 cop a la 
setmana per coordinar-se, fer claustre d’escola, elaborar materials dels 
grups de treball 
 

COMISSIONS I COORDINACIONS 

CÀRRECS I GRUPS DE TREBALL 

EDUCACIÓ INFANTIL 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

TIC 

ACTIVITATS I SORTIDES 

PROJECTE INNOVACIÓ LL. ESTRANGERES 

BIBLIOTECA 

COORDINADORA LIC 

COORDINADOR RISCOS 

FESTES 
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 La ZER té en funcionament una “comissió de festes” que es reuneix per 
organitzar la Festa de La Castanyada, Certamen Literari i la de Fi de Curs. 
Quinzenalment es realitzen  coordinacions de cadascun dels cicles  amb 
els mestres que hi intervenen, i mensualment es convoca el claustre 

4.3- FUNCIONS  
 

Article 104. La funció docent (LEC) 
1. Els mestres i els professors són els agents principals del procés educatiu 
en els centres. 
2. Els mestres i els professors tenen, entre altres, les funcions següents: 
a) Programar i impartir ensenyament en les especialitats, les àrees, les 
matèries i els mòduls que tinguin encomanats, d’acord amb el currículum, 
en aplicació de les normes que regulen l’atribució docent. 
b) Avaluar el procés d’aprenentatge dels alumnes. 
c) Exercir la tutoria dels alumnes i la direcció i l’orientació global de llur 
aprenentatge. 
d) Contribuir, en col·laboració amb les famílies, al desenvolupament 
personal dels alumnes en els aspectes intel·lectual, afectiu, psicomotor, 
social i moral. 
e) Informar periòdicament les famílies sobre el procés d’aprenentatge 
i cooperar-hi en el procés educatiu. 
f) Exercir la coordinació i fer el seguiment de les activitats escolars que els 
siguin encomanades. 
g) Exercir les activitats de gestió, de direcció i de coordinació que els siguin 
encomanades. 
h) Col·laborar en la recerca, l’experimentació i el millorament continu dels 
processos d’ensenyament. 
i) Promoure i organitzar activitats complementàries, i participar-hi, dins o 
fora del recinte escolar, si són programades pels centres i són incloses en 
llur jornada laboral. 
j) Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació, que han de 
conèixer i dominar com a eina metodològica. 
k) Aplicar les mesures correctores i sancionadores derivades de conductes 
irregulars, d’acord amb l’article 34. 
3. Les funcions que especifica l’apartat 2 s’exerceixen en el marc dels drets 
i els deures establerts per les lleis. 
4. L’exercici de la funció docent en els centres vinculats al Servei 
d’Educació de Catalunya comporta el dret de participar en els òrgans del 
centre, d’acord amb el que estableixen les lleis. 
5. La funció docent s’ha d’exercir en el marc dels principis de 
llibertat acadèmica, de coherència amb el projecte educatiu del 
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centre i de respecte al caràcter propi del centre i ha d’incorporar 
els valors de la col·laboració, de la coordinació entre els docents 
i els professionals d’atenció educativa i del treball en equip. 
 

SECCIÓ 2a. Òrgans de govern 

Article 79. DIRECTOR. 

El Director és el representant de l'Administració educativa en el centre i té 
atribuïdes les competències següents: 

a) Garantir el compliment de les lleis i la resta de disposicions vigents. 

b) Exercir la direcció de tot el personal adscrito al centre i adoptar les 
resolucions disciplinàries que corresponguen d'acord amb les normes 
aplicables. 

c) Dirigir i coordinar totes les activitats del centre cap a la consecució del 
projecte educatiu d'aquest, d'acord amb les disposicions vigents i sense 
perjuí de les competències atribuïdes al Claustre de professors i al Consell 
Escolar del centre. 

d) Ostentar la representació del centre, sense perjuí de les atribucions de 
les altres autoritats educatives. 

e) Col·laborar amb els òrgans de l'Administració educativa en tot el que es 
refereix a l'èxit dels objectius educatius del centre. 

f) Proposar a l'Administració educativa el nomenament i cessament dels 
membres de l'equip directiu, prèvia informació al Claustre de professors i 
al Consell Escolar del centre. 

g) Impulsar la col·laboració amb les famílies, amb institucions i amb 
organismes que faciliten la relació del centre amb l'entorn, i fomentar un 
clima escolar que afavoreixi l'estudi i el desenvolupament de totes les 
actuacions que propicien una formació integral en coneixements i valores 
dels alumnes. 

h) Afavorir la convivència en el centre, resoldre els conflictes i imposar 
totes les mesures disciplinàries que corresponguen als alumnes, d'acord 
amb les normes que establisquen les Administracions educatives i en 
compliment dels criteris fixats en el reglament de règim interior del 
centre. Amb aquesta finalitat, es promourà l'agilitació dels procediments 
per a la resolució dels conflictes en els centres. 
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i) Convocar i presidir els actes acadèmics i les sessions del Consell Escolar i 
del Claustre de professors del centre i executar els acords adoptats en 
l'àmbit de les seues competències. 

j) Realitzar les contractacions d'obres, serveis i subministraments, així com 
autoritzar les despeses d'acord amb el pressupost del centre, ordenar els 
pagaments i visar els certificats i documents oficials del centre, tot això 
d'acord amb el que establisquen les Administracions educatives. 

k) Promoure plans de millora de la qualitat del centre, així com projectes 
d'innovació i investigació educativa. 

l) Impulsar processos d'avaluació interna del centre i col·laborar en les 
avaluacions externes. 

m) Qualssevol altres que li siguin encomanades per l'Administració 
educativa. 

Article 80. EQUIP DIRECTIU. 

1. El Director, prèvia comunicació al Claustre de professors i al Consell 
Escolar, formularà proposta de nomenament i cessament a l'Administració 
educativa dels càrrecs de Cap d'Estudis i Secretari, i la resta d'òrgans de 
govern, t’entre els professors amb destí definitiu en el dit centre. La 
Direcció d'Estudis haurà de recaure en un professor dels cossos del nivell 
educatiu i règim corresponent. 

2. Els òrgans de govern constituiran l'equip directiu i treballaran de forma 
coordinada en l'acompliment de les seues funcions conforme a les 
instruccions del Director. 

3. Tots els membres de l'equip directiu cessaran en les seues funcions al 
terme del seu mandat o quan es produïsca el cessament del Director. 

Així mateix, l'Administració educativa cessarà a qualsevol dels membres 
de l'equip directiu designat pel Director, a proposta d'aquest mitjançant 
escrit raonat, prèvia comunicació al Consell Escolar del centre. 

4. En els centres de nova creació, el Cap d'Estudis i el Secretari seran 
anomenats directament per l'Administració educativa. 

5. Les Administracions educatives afavoriran l'exercici de la funció 
directiva en els centres docents, mitjançant l'adopció de mesures que 
permeten millorar l'actuació dels equips directius en relació amb el 
personal i els recursos materials i mitjançant l'organització de programes i 
cursos de formació. 
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SECCIÓ 3a. Òrgans de participació en el control i gestió dels centres 

Article 81. CONSELL ESCOLAR. 

1. El Consell Escolar és l'òrgan de participació en el control i gestió del 
centre dels distints sectors que constitueixen la comunitat educativa. 

2. El Consell Escolar estarà compost pels membres següents: 

a) El Director del centre, que serà el seu President. 

b) El Cap d'Estudis. 

c) Un regidor o representant de l'Ajuntament en el terme municipal del 
qual estiga radicat el centre. 

d) Un nombre de professors, elegits pel Claustre, que no podrà ser inferior 
a un terç del total dels components del Consell. 

e) Un nombre de pares i d'alumnes, elegits respectivament per i entre ells, 
que no podrà ser inferior a un terç del total dels components del Consell. 

f) Un representant del personal d'administració i serveis del centre. 

g) El Secretari del centre, que actuarà com a secretari del Consell, amb veu 
i sense vot. 

A més, en els centres específics d'educació especial i en aquells que 
tinguin aules especialitzades, formarà part també del Consell Escolar, un 
representant del personal d'atenció educativa complementària. 

3. Els alumnes podran ser elegits membres del Consell Escolar, a partir del 
tercer curs de l'Educació Secundària Obligatòria. En cap cas podrà ser 
elegit un alumne que haja sigut objecte de sanció per conductes greument 
perjudicials per a la convivència del centre durant el curs en què tingui lloc 
la celebració de les eleccions. 

4. Els alumnes del tercer cicle d'Educació Primària i dels dos primers 
cursos de l'Educació Secundària Obligatòria podran participar en el Consell 
Escolar en els termes que estableixin les Administracions educatives. 

5. Les Administracions educatives regularan les condicions per què els 
centres que imparteixin els ensenyaments de formació professional 
específica o arts plàstiques i disseny puguen incorporar al seu Consell 
Escolar, un representant proposat per les organitzacions empresarials o 
institucions laborals presents en l'àmbit d'acció del centre. 
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6. Les Administracions educatives determinaran el nombre total de 
membres del Consell Escolar i regularan el procés d'elecció dels 
representants dels distints sectors que ho integren. 

7. En els centres específics d'Educació Infantil, en els incomplets 
d'Educació Primària, en els d'Educació Secundària amb menys de huit 
unitats, en centres d'educació permanent de persones adultes i d'Educació 
Especial, en els que s'imparteixen ensenyances de règim especial, així com 
en aquelles unitats o centres de característiques singulars, l'Administració 
educativa competent adaptarà el que disposa aquest article i en l'article 
78 d'aquesta Llei a la singularitat dels mateixos. 

 

Article 82. Atribucions del Consell Escolar. 

1. El Consell Escolar del centre tindrà les atribucions següents: 

a) Formular propostes a l'equip directiu sobre la programació anual del 
centre i aprovar el projecte educatiu, sense perjuí de les competències del 
Claustre de professors, en relació amb la planificació i organització docent. 

b) Elaborar informes, a petició de l'Administració competent, sobre el 
funcionament del centre i sobre aquells altres aspectes relacionats amb 
l'activitat d'aquest. 

c) Participar en el procés d'admissió d'alumnes i vetllar perquè es realitze 
amb subjecció al que estableix aquesta Llei i disposicions que la 
desenvolupen. 

d) Aprovar el reglament de règim interior del centre. 

e) Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i la imposició de sancions 
i vetllar per que aquestes s'atinguin a la normativa vigent. 

f) Aprovar el projecte de pressupost del centre i la seua liquidació. 

g) Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i equip escolar. 

h) Proposar les directrius per a la col·laboració, amb fins educatius i 
culturals, amb altres centres, entitats i organismes. 

i) Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l'evolució del 
rendiment escolar i els resultats de l'avaluació que del centre realitze 
l'Administració educativa. 
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j) Ser informat de la proposta a l'Administració educativa del nomenament 
i cessament dels membres de l'equip directiu. 

k) Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència en el 
centre. 

l) Qualssevol altres que li siguin atribuïdes per l'Administració educativa. 

2. Les Administracions educatives podran establir una denominació 
específica per a referir-se al Consell Escolar dels centres educatius. 

Article 83. CLAUSTRE DE PROFESSORS. 

1. El Claustre de professors és l'òrgan propi de participació dels professors 
en el control i gestió del centre i té la responsabilitat de planificar, 
coordinar, informar i, si és procedent, decidir sobre tots els aspectes 
docents del centre. 

2. El Claustre serà presidit pel Director i estarà integrat per la totalitat dels 
professors que presten servei en el centre. 

Article 84. Atribucions del Claustre de professors. 

El Claustre de professors tindrà les atribucions següents: 

a) Formular a l'equip directiu propostes per a l'elaboració de la 
programació general anual, així com avaluar la seua aplicació. 

b) Formular propostes al Consell Escolar per a l'elaboració del projecte 
educatiu i informar, abans de la seua aprovació, dels aspectes relatius a 
l'organització i planificació docent. 

c) Informar el projecte de reglament de règim interior del centre. 

d) Promoure iniciatives en l'àmbit de l'experimentació i de la investigació 
pedagògica i en la formació del professorat del centre. 

e) Elegir els seus representants en el Consell Escolar del centre i en la 
Comissió de selecció de Director prevista en l'article 88 d'aquesta Llei. 

f) Coordinar les funcions referents a l'orientació, tutoria, avaluació i 
recuperació dels alumnes. 

g) Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l'evolució del 
rendiment escolar i els resultats de l'avaluació que del centre realitze 
l'Administració educativa, així com qualsevol altre informe referent a la 
marxa d'aquest. 
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h) Ser informat pel Director de l'aplicació del règim disciplinari del centre. 

i) Ser informat de la proposta a l'Administració educativa del nomenament 
i cessament dels membres de l'equip directiu. 

j) Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència en el 
centre. 

k) Qualssevol altres que li siguin atribuïdes per l'Administració educativa. 

 
Article 84  
 
1. La tutoria i l'orientació de l'alumnat formarà part de la funció docent.  
2. Cada grup d'alumnes tindrà un professor o professora tutor. Podrà ser 
professor o professora tutor qui imparteixi diverses àrees del currículum.  
3. El professor o professora tutor serà designat pel director o directora, a 
proposta del cap o cap d'estudis, d'acord amb els criteris establerts pel 
claustre.  
 
Article 85  
 
Els professors tutors exerciran les funcions següents:  
1. Dur a terme el pla d'acció tutorial establert en el projecte curricular del 
nivell corresponent i aprovat pel claustre.  
2. Coordinar el procés d'avaluació de l'alumnat del seu grup i, al final de 
cada cicle de l'Educació Primària, adoptar la decisió que corresponga 
sobre la promoció de l'alumnat, tenint en compte els informes dels altres 
professors del grup. Aquesta decisió requerirà l'audiència prèvia dels 
pares, mares o tutors legals quan comporta que l'alumne o alumna no 
promociona al cicle o etapa següent.  
3. Si és procedent, adoptar amb els professors de cicle les mesures 
educatives complementàries o d'adaptació curricular que es detecten 
necessàries com a conseqüència de l'avaluació del procés d'ensenyança i 
aprenentatge de l'alumnat.  
4. Facilitar la integració dels alumnes en el grup i fomentar en ells el 
desenvolupament d'actituds participatives.  
5. Orientar l'alumnat en els seus processos d'aprenentatge.  
6. Col·laborar amb el servei psicopedagògic escolar per a la consecució 
dels objectius establerts en el pla d'acció tutorial.  
7. Si és procedent, desenvolupar en coordinació amb el professional del 
servei psicopedagògic escolar i amb el mestre o mestra d'educació 
especial, les adaptacions curriculars significatives i les mesures 
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d'intervenció educativa per a l'alumnat amb necessitats educatives 
especials.  
8. Informar els pares, mares o tutors legals, professorat i alumnat del grup 
de tot allò que els concerneixi en relació amb les activitats docents i amb 
el procés d'ensenyança i aprenentatge dels seus alumnes.  
9. Fomentar la cooperació educativa entre el professorat i els pares i 
mares o tutors legals dels alumnes.  
10. Atendre i cuidar, junt amb la resta dels professors del centre, als 
alumnes en els períodes de recreació i en altres activitats no lectives.  
 

4.4  CRITERIS D’ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA 
 

A partir de la pròpia organització pedagògica del centre, l’escola 
garanteix la consecució dels següents punts: 
 

- la integració de l’alumnat que prové d’altres poblacions, 
municipis i/o països. 

- El desenvolupament de les capacitats de l’alumnat que els 
permeti la plena integració social i laboral i la incorporació als 
estudis superiors com a resultat de l’acció educativa del centre. 

- L’establiment de regles basades en els principis democràtics, que 
afavoreixen els hàbits de convivència i el respecte a l’autoritat 
del professorat. 

- La implicació de les famílies en el procés educatiu. 
- A l’alumnat d’educació infantil,  l’organització del cicle garanteix 

la relació quotidiana amb la família de cada infant i l’intercanvi 
d’informació sobre el seu progrés. 

 

Per a garantir la consecució d’aquests punts, l’escola facilita mesures, 
documentació d’acollida, instruments necessaris i formació al personal 
docent i laboral del centre. Així mateix facilita als docents i personal 
laboral el projecte educatiu de centre. 
 

2. En les etapes que integren l’educació bàsica, el projecte educatiu dels 
centres ha d’establir els criteris per a organitzar els alumnes en grups 
classe, amb les limitacions quantitatives que pugui determinar el 
Departament. En absència d’altres criteris, els grups classe s’han de 
constituir d’acord amb el nivell o el curs de l’etapa educativa que hagin de 
cursar els alumnes. S’ha de garantir la coordinació dels integrants de 
l’equip docent que intervenen en un mateix grup classe. En tot cas, per 
curs o per etapa, s’ha d’assignar a cada alumne o alumna un tutor o 
tutora, designat d’entre el professorat, i se n’ha de garantir la coordinació 
amb tot el professorat i amb els professionals d’atenció educativa. 
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3. En les etapes que integren l’educació bàsica, l’organització dels recursos 
assignats a cada centre es pot orientar al funcionament en grups classe 
per sota de  les ràtios establertes quan aquesta sigui una opció 
metodològica coherent amb el projecte educatiu i les necessitats que s’hi 
reconeixen.  
 

4. En les etapes que integren l’educació bàsica, en l’organització dels 
centres s’han d’establir els mecanismes necessaris per a garantir, sota la 
responsabilitat de la direcció, i per mitjà de les actuacions de tutoria 
necessàries, la comunicació entre el centre educatiu i les famílies a 
propòsit del progrés personal de llurs fills. 
 

5. En el segon cicle d’educació infantil i en l’educació primària, l’atenció 
docent s’ha d’organitzar tenint en compte criteris de globalitat i de no-
especialització, excepte en el cas dels aprenentatges i les activitats que 
requereixin una atenció docent especialitzada. 

 

Article 81  
Criteris d’organització pedagògica dels centres per a l’atenció dels alumnes 
amb necessitats educatives específiques 
 

1. L’atenció educativa de tots els alumnes es regeix pel principi d’escola 
inclusiva. 
2. Els projectes educatius dels centres han de considerar els elements 
curriculars, metodològics i organitzatius per a la participació de tots els 
alumnes en els entorns escolars ordinaris, independentment de llurs 
condicions i capacitats. 
3. S’entén per alumnes amb necessitats educatives específiques: 
a) Els alumnes que tenen necessitats educatives especials, que són els 
afectats per discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, els que 
manifesten trastorns greus de personalitat o de conducta o els que 
pateixen malalties degeneratives greus.  
b) Els alumnes amb necessitats educatives específiques derivades de la 
incorporació tardana al sistema educatiu o derivades de situacions 
socioeconòmiques especialment desfavorides. 
4. Amb relació als alumnes amb necessitats educatives especials, s’ha de 
garantir, prèviament a llur escolarització, l’avaluació inicial d’aquestes 
necessitats, l’elaboració d’un pla personalitzat i l’assessorament a cada 
família directament afectada. Aquests alumnes, un cop avaluades llurs 
necessitats educatives i els suports disponibles, si es considera que no 
poden ésser atesos en centres ordinaris, s’han d’escolaritzar en centres 
d’educació especial. Aquests centres poden desenvolupar els serveis i 



PROJECTE EDUCATIU ZER 

ZER “El Francolí” 
30 

programes de suport a l’escolarització d’alumnes amb discapacitats als 
centres ordinaris que el Departament determini. 
5. Amb relació als alumnes d’incorporació tardana amb necessitats 
educatives específiques, l’Administració educativa ha d’establir i facilitar 
als centres recursos i mesures d’avaluació del coneixement de les llengües 
oficials o de les competències bàsiques instrumentals, i també mesures 
d’acollida.  
 

Article 82  
Criteris d’organització dels centres per a atendre els alumnes amb 
trastorns d’aprenentatge o de comunicació relacionats amb 
l’aprenentatge escolar 
 

1. El projecte educatiu de cada centre ha d’incloure els elements 
metodològics i organitzatius necessaris per a atendre adequadament els 
alumnes amb trastorns d’aprenentatge o de comunicació que puguin 
afectar l’aprenentatge i la capacitat de relació, de comunicació o de 
comportament. 
2. L’Administració educativa ha d’establir, per mitjà dels serveis educatius, 
protocols per a la identificació dels trastorns d’aprenentatge o de 
comunicació i l’atenció metodològica adequada. 
 

Article 83 
Criteris d’organització dels centres per a atendre els alumnes amb altes 
capacitats 1. El projecte educatiu de cada centre ha d’incloure els 
elements metodològics i organitzatius necessaris per a atendre els 
alumnes amb altes capacitats, amb programes específics de formació i 
flexibilitat en la durada de cada etapa educativa. 
2. L’Administració educativa ha d’establir, per mitjà dels serveis educatius, 
protocols per a la identificació de les altes capacitats i l’atenció 
metodològica adequada. 
 
 
La digitalització iniciada al CS de la nostra escola (extensiu a la nostra ZER), 
començar a treure llibres de text, ens ha dut a fortes reflexions en les 
reunions de primària, però també entre els propis alumnes de Cicle 
Superior que realitzen l’experiència, ja que estem a l’inici d’uns canvis 
força importants. Volem anar donant passos tranquils, tot i que valents. 
La introducció de l’ordinador a l’aula no és substitució del “llibre” per un 
altre a l’ordinador, sinó un canvi en la metodologia perquè el que cal és 
innovar per millorar. No tot és substituït per l’ordinador. 
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ELS CANVIS:  

 Paper i rol de l'alumnat i del professorat: ensenyament cooperatiu i 
individualitzat  ja que requereix un mestre dinamitzador. 

 Estructura organitzativa de les escoles: canvis en els horaris ja que 
treballem per projectes, simulacions globals (llengües), 
sistematització de rutines i d’àrees instrumentals. Les àrees són 
substituïdes pels colors. 

 Disseny, arquitectura i equipament: treball per tallers: de càlcul, de 
problemes, de llengües, de plàstica, d’experimentació, la qual cosa 
permet moviment dins l’espai d’aula i més activitat. 
 

Les rutines diàries:  
 

Comencem amb la primera tasca del dia:  Les rutines diàries en iniciar la 
classe (treball competencial que ens prepara i predisposa un inici de 
jornada dinàmica, científica i autònoma). 
 

Àrees i tasques: currículum:  
 

Curriculum LOE: treball de desplegament de la ZER i treball de 
programació: els dictats, l’assemblea, les rutines de cada matí, la lectura, 
l’expressió oral, la simulació global, els horaris, els tallers 
d’experimentació, de càlcul i problemes, de jocs lingüístics... 

ORGANITZACIÓ AL CS 

 
Assemblea d’escola 
Rutines diàries 
Taller de teatre 
Taller de dansa 
Biblioteca 
Esbarjo 
Tunning blog 
Tutoria i competències socials 
Taller lingüístic 
Taller de càlcul i problemes 
Taller d’experimentació 

 
 
 
 
 
 
 

RUTINES 
DIÀRIES 

CADA MATÍ 
DIVENDRES 

TUNNING  
BLOC 

WEB 2.0 

ESBARJO 
A 

L’AIRE 
LLIURE 
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CLASSE 
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..
. 

..
. ..

. 

..
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4.5 PRIORITATS  I PLANTEJAMENTS EDUCATIUS 
 

EVEA (ENTORN VIRTUAL D’ENSENYAMENT APRENENTATGE), EL NOSTRE 

CAMPUS VIRTUAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La ZER té un bloc que és un web de presentació. Les escoles de la 
ZER, l’escola Rocabruna de Picamoixons, l’escola Els Til·lers de La 
Masó i l’escola Bisbe Martí  del Milà també en tenim un. La 
informació és general ,  de presentació del centre i els serveis que 
ofereix cada centre. 
 
Per a la comunicació entre els mestres de les escoles, generalment 
utilitzem el mail. Cada mestre tenim dues adreces, l’adreça xtec i la 
del gmail (entorn google). 
 
Xtec: S’envia les ordres del dia del grup de treball ( Comissió TAC, 
Comissió Festes, Comissió Linc, Grup de Primària i Grup d’Infantil) i 
del Claustre de ZER. Exactament el mateix a nivell de centre, ja que 
la comunicació també es fa per correu electrònic. 
 

BLOC DE LA 
ZER 

BLOCS 
DE  

PRIMÀRIA 
ZER 

TUNNING  
BLOC: 

WEB 2.0 

BLOC  
PERSONAL 

DE TREBALL 

BLOC 
DE 

LA CLASSE 
DELS ÓSSOS 
DE TREBALL 

BLOC  
DE L’ESCOLA 

CLASSE  
DELS 

ÓSSOS 
BLOCS  

I WEB 2.0 
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Gmail: Enviar-nos fitxers amb una mica més de pes (informes, fitxes 
de treball, esborranys de documents, etc). 
 
Alguns mestres de la ZER estan subscrits a la xarxa social Face book, 
la qual cosa facilita la relació entre aquests mestres a un nivell no 
tan professional. 
 
S’ha  utilitzat també el google Docs de forma ocasional i esporàdica 
per a treballar en equip sense desplaçar-se d’un poble a un altre per 
causa de manca de temps. 
 
A més d’aquests webs, cada centre i la ZER hem teixit una altra 
xarxa interna de blocs, cadascuna amb una finalitat concreta. 
Aquesta classificació permet buscar informació d’una manera més 
senzilla. 

 
 
4.6 PROCEDIMENTS D’INCLUSIÓ EDUCATIVA 
4.7 INDICADORS DE PROGRÉS: CONTEXT, RESULTATS, RECURSOS, 
PROCESSOS 
4.8 CONCRECIÓ I DESENVOLUPAMENT DELS CURRÍCULUMS 
 
 

Treballem amb LLIBRES en tota la primària: Les Matemàtiques, la 
música, l’anglès i la comprensió lectora, a més dels llibres de lectura 
que llegim.  També hem tret els quaderns dels problemes tot i que 
els treballem als tallers de matemàtiques. L’escola  prepara el 
quadern però com que està socialitzat, posem les respostes al 
quadern de treball propi o a l’ordinador.   
NO necessitem l’ORDINADOR: Quan fem Les rutines i els càrrecs, i 
quan fem càlcul mental. 
 
Treballem amb ORDINADOR: Medi. Tenim guardats els temes a la 
nostra carpeta de treball (a la T dins d’alumnes: classe dels grans 
óssos), el projecte, i quan ens gravem les lectures amb l’audacity. 
També treballem sense llibre el català i el castellà. Al CI i CM en 
paper o per projectes. 
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ALUMNAT 
 
Cada classe té el seu propi (xtec o blogger) on tenim algunes 
pàgines per a cada àrea, tasques a fer, fotografies de les activitats, 
seguiment dels projectes realitzats  i molt de material per consultar. 
És una gran eina de treball i de recull de recursos. Primer ens cal el 
permís dels pares ja que els nostres alumnes són menors. (Annex 
permís d’imatge i per informació als blocs). 

 
ANÀLISI TREBALL CURRICULAR 

 
1.- Català i castellà:  
 

La ZER ha elaborat material per a treballar la llengua: 

 Textos literaris 

 La comprensió escrita 

 L’expressió oral 

 La lectura (Pla lector) 

 L’ortografia i la gramàtica catalana. 

 Els dictats 

 Los dictados 

 Ortografía y gramática castellana. 

LLENGÜES: 
CATALÀ 

CASTELLÀ 
 

LLENGÜES  
ESTANGERES:  

ANG/FR 

ARTÍSTICA 
MÚSICA 

PLÀSTICA 

MATEMÀTIQUE
S 

MEDI NATURAL 
 I SOCIAL 

D’ALTRES:  
CIUTADANIA,  

RELIGIÓ... 

EDUCACIÓ 
FÍSICA 

DESPLEGAMENT  

 
CONTINGUTS  

OBJECTIUS 
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LLIBRE D’ESCRIURE 
Els alumnes confeccionen el llibre d’escriure en fotocòpies per treballar els 
textos literaris a mesura que es va necessitant. Aquest llibre es comença a 
CI i s’acaba al CS, tot i que també els posem a la nostra carpeta de treball 
de l’ordinador per tal de poder consultar digitalment si ho prefereixen 
(veure annex).  
 
DICTATS 
ELs dictats es realitzen cada setmana tant en català com en castellà. De 
vegades els corregeixen ells mateixos de l’ordinador, tot i que prefereixen 
dictar-los ells mateixos i fer la correcció a la pissarra. (Annex programació 
dictats). 
 
LLIBRE DE CONSULTA 
 La ZER també ha elaborat material per a elaborar el llibre de consulta de 
gramàtica  i ortografia tant en català com en castellà per tal de veure i 
corregir les faltes que es fan en un dictat o una redacció per tal d’aprendre 
com s’escriu correctament (veure annex). 
 
LA LECTURA 
Les lectures es realitzen amb llibre, el primer llibre de lectura del curs, tant 
en català com en castellà, el tenen tots els alumnes de la ZER. Es preparen 
un tros  
de lectura cadascú i el llegeixen a classe en veu alta, la resta de llibres que  
es llegeixen es treuen de la biblioteca de l’escola o de la ZER (Bibliozer o 
bé, del pressupost de la classe. 
 La lectura es fa de forma silenciosa en un espai adequat i agradable 
(catifes i coixins, sofàs... per tal de llegir d’una manera còmode i 
agradable. N’hi ha que prefereixen estar asseguts a la cadira i n’hi ha que 
prefereixen estirats. Han de tenir una mica de llibertat segons les 
preferències per a que la comprensió sigui bona. Alguns xiquets o xiquetes 
els agrada llegir a l’ordinador, tot i que a la majoria els agrada el llibre de 
paper o encara més, prefereixen fer-ho amb l’e-book.  
Per millorar la lectura utilitzem l’audacity, els alumnes es graven i després 
s’ escolten. Després de les lectures,  en veu alta, es fa una valoració de 
com ho han fet i si millorem o si s’ ho hem preparat bé. Al principi ho pot 
indicar el tutor però, en agafar la dinàmica, la valoració és millor que la 
facin ells mateixos ja que les seves pròpies crítiques  els pot  ajudat a 
millorar més que si ho diu el tutor/a. No obstant, cal  que el mestre/a 
prengui atenció en com es fan aquestes crítiques, ja que poden ser molt 
més durs (entre ells o un mateix) que el propi mestre/a (veure annex). 
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SIMULACIÓ GLOBAL: A partir de CM treballem les llengües utilitzant el 
recurs de la Simulació global (veure annex la programació i les fases de la 
simulació). Es treballa a l’ordinador. Disposem de dues plantilles, una per a 
construir el llibre de la simulació del curs (el circ, el zoo, el telenotícies, 
l’aeroport, el port, l’estació de trens, l’estació de bus, l’hotel...) i l’altra per 
als actes comunicatius que hauran d’escriure en la situació de simulació. 
Per a fer la matriu textual per a construir-se el personatge (rol), el DNI, la 
tarja professional o de presentació, etc,  s’utilitza un processador 
d’imatges per col·locar la pròpia fotografia que s’han realitzar els uns als 
altres (mai el mestre/a, ja que volem que siguin autònoms). Alguna de les 
activitats realitzades es poden penjar al bloc, sempre i quan no es donin 
dades reals. 
 
La simulació 
• Posa en escena els sabers, els sabers-fers lingüístics, comunicatius i 
culturals necessaris 
• Voler reproduir amb la més gran fidelitat la situació de comunicació 
per la qual es prepara l’alumne/a. 
• Cal seguir una matriu, un escenari escrit anteriorment, per poder 
passar progressivament a la improvisació. 
 
La simulació té en compte les 5 competències bàsiques del CECR : 
• Escoltar 
• Prendre part en una conversació 
• Parlar en continu 
• Escriure 
• Llegir 
 

Perspectiva accionada per facilitar una aproximació constructivista 
 

Els actes de comunicació 
• Saludar i iniciar una coneixença 
• Preguntar / donar una ruta, un camí. 
• Preguntar / donar l’hora 
• Preguntar / donar la seva identitat 
• Explicar els seus gustos i preferències 
• Explicar els seus desitjos 
• Invitar / acceptar o refusar una invitació 
• Donar la seva opinió… 
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El joc de rol 
• Vessant lingüístic 
• Vessant sociolingüístic 
• Vessant pragmàtic 
• Desenvolupar l’aptitud de sortir de l’imprevist 
• Encoratjar l’expressió espontània 
• Encoratjar la creativitat i la improvisació 
 
AVALUACIÓ INTERNA:  
La ZER El Francolí té elaborades el material de treball anual per cicles i les 
proves de: 
 

- ACL 
- Velocitat lectora 

 

Per tal de millorar l’expressió oral, escrita i lectora realitzem tallers de 
lectura quinzenal. 
 

2. Medi Natural i Social 
 

SORTIDES EXTERNES 
El medi es treballa fent observacions i projectes a l’exterior: l’entorn verd: 
Estudi del riu Francolí on es planta un àlber per ajudar a la recuperació de 
la vegetació de ribera del tram del Pont de Goi i s’estudia la contaminació 
del riu fent un estudi dels microorganismes que allí hi viuen; Es fa una 
sortida de natura amb la ZER, cada curs té una finalitat diferent; Es realitza 
el projecte orenetes: cens de les orenetes de Picamoixons durant el mes 
de maig; Es participa en l’activitat comarcal De font en font... i també es 
treballem alguns temes a l’ordinador. També es fa alguna sortida 
relacionada amb la comprensió de la història de la nostra comarca i del 
nostre país. 
 
TREBALL A L’AULA 
Es realitza 1 experiment per trimestre i es treballa de forma experimental. 
Al CS no imprimim les fitxes sinó que les treballem a l’ordinador. Per 
pintar mapes utilitzem el paint shop pro o similar, per fer dibuixos els fem 
en observació (per ex. L’estació meteorològica de Picamoixons, 
l’escanegem i la pengem). Algunes coses les pengem també al bloc de 
treball (blogger). 
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3.  Matemàtiques 
Es treballa  amb llibre dues hores setmanals. Però a l’ordinador busquem 
un enigma diari i fem tallers pel càlcul i pels problemes. També hi un un 
ordinador al taller de matemàtiques per fer-ho mitjançant webs 
adequades. 
Els alumnes tenen quaderns de problemes. 
Durant el mes de febrer realitzem l’activitat de la SETMANA MATEMÀTICA 
on es resol un problema matemàtic diari. 
 

AVALUACIÓ INTERNA:  
La ZER El Francolí té elaborades el material de treball anual per cicles i les 
proves de: 

- Càlcul mental 
- Problemes de càlcul 
- Problemes (de diferent tipologia) 
- Les taules de multiplicar 
- Problemes setmana matemàtica. 

 

4. Llengües estrangeres: anglès i francès  
L’anglès es treballa sense llibre tot i que s’utilitzen els quaderns  per a la 
gramàtica i molts recursos audiovisuals així com també el canó. A francès 
es consulta molt el You tube per buscar cançons i penjar-les al bloc de 
treball, també s’utilitza l’ordinador com a maleta de llengua, ja que es 
poden consultar els sons fonètics de les vocals amb els auriculars  i ajuda a 
pronunciar millor la llengua. 

5. Projecte bianual de ZER 
Quant al projecte: El projecte bianual al CS es fa a l’ordinador, des de 
buscar informació a muntar les fitxes que es va treballant. 
 
 
5. ANNEX 
 
Gràfiques de les enquestes realitzades. 
 
 

 
 


