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4. Com ens organitzem 

4.1. Organització general de la zer 

4.1.1. Organització de l’alumnat 

  4.1.2. Organització del professorat 

   4.1.2.1. Perfils específics  

   4.1.2.2. Coordinacions i comissions de treball 

4.1.3. Equip directiu i consell de direcció 

4.1.4. Organització dels horaris dels mestres especialistes 

4.1.5. Mares i pares 

4.1.6. El consell escolar de la ZER 

4.1.7. Altre personal vinculat a la zer 

4.1.8. Calendaris i horaris 

4.1.9. Projecte interdisciplinar 

4.1.10. Organigrama 

 

4.2. Organització de les escoles 

4.2.1. Escola la barquera Alió 

4.2.1.1. Alumnes 

4.2.1.2. Mestres 

4.2.1.3. Mares i pares 

   4.2.1.4. Altres 

4.2.2. Escola Sant Jaume Bràfim 

4.2.2.1. Alumnes 

4.2.2.2. Mestres 

4.2.2.3. Mares i pares 

4.2.2.4. Altres 

4.2.3. Escola Sant Sebastià Nulles 

4.2.3.1. Alumnes 

4.2.3.2. Mestres 

4.2.3.3. Mares i pares 

4.2.3.4. Altres 

4.2.4. Escola Manel de Castellví i Feliu Vilabella 

4.2.4.1. Alumnes 

4.2.4.2. Mestres 

4.2.4.3. Mares i pares 

4.2.4.4. Altres 

5. Acords metodològics 

 5.1. Acords de l’àmbit lingüístic 
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1. CONTEXT 

La Zona Escolar Rural  Atzavara està ubicada en un entorn rural dins la comarca de l’Alt Camp. Es 

va constituir legalment el curs 1989-90, tot i que els quatre anys previs a aquesta constitució 

els/les mestres de les escoles dels pobles d’Alió, Bràfim, Nulles, Puigpelat i Vilabella ja es reuníen 

periòdicament amb el suport del CRP de Valls amb l’objectiu de millorar la qualitat de 

l’ensenyament en unes escoles petites situades en el medi rural, fomentant la col·laboració pel 

seu millor funcionament. Així doncs, i a partir d’aquest treball comú, es van poder observar 

característiques especials pel nombre d’unitats i per la continuïtat dels mestres i es va elaborar un 

projecte per a la seva constitució definitiva com a Zona Escolar Rural. 

Actualment la ZER “Atzavara” la formen quatre escoles públiques que depenen del Departament 

d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Acullen des de l’Educació Infantil de primer i segon 

cicle fins a 6è de Primària. Les esmentades escoles són: 

-Escola “La Barquera” del municipi d’Alió: Llar d’infants, Educació Infantil de segon 

cicle i Educació Primària. 

-Escola “Sant Jaume de Bràfim” del municipi de Bràfim: Educació Infantil de segon 

cicle i Educació Primària. 

-Escola “Sant Sebastià” del municipi de Nulles: Educació Infantil de segon cicle i 

Educació Primària. 

-Escola “Manuel de Castellví i Feliu” del municipi de Vilabella: Llar d’infants, Educació 

Infantil de segon cicle i Educació Primària. 

El nostre Projecte Educatiu té com a finalitat afavorir la coherència i la continuïtat de l’acció 

docent i educativa i plasmar d’una manera clara la línia pedagògica de la ZER després d’haver 

analitzat la pròpia identitat interna i el context socioeconòmic i cultural. 

La tipologia escolar dels nostres centres és la de quatre escoles públiques i rurals, on 

s’imparteixen els nivells educatius d’Infantil i Primària i on es treballa de forma coordinada entre 

tots els membres dels quatre claustres i mestres itinerants de la ZER per aconseguir l’assoliment 

de les competències bàsiques al llarg de tota l’escolaritat dels alumnes. El Departament 

d’Educació i els ajuntaments són els qui financen les escoles i cada centre compta amb el seu 

professorat adscrit. La ZER disposa també de mestres especialistes que itinerants (mestre de 

música, mestre d’educació física, mestre d’anglès i mestre d’educació especial).  
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Aquest PE, fruit d’un treball col·lectiu dels centres de la ZER i del seu claustre, està directament 

relacionat amb qui som, on som i què volem. Està vinculat a la concepció d’infància basada en la 

consideració i el respecte per cada nen i nena com a éssers humans, capacitats per aprendre a 

viure en llibertat. L’aprenentatge està emmarcat en un procés dinàmic, actiu, de joc i de plaer 

Som escoles d’entorns diversos que volem compartir un projecte i un model educatiu. Gaudim 

de l’avantatge de ser petits perquè podem oferir una educació molt personalitzada respectant 

les individualitats i, al mateix temps, de ser grans perquè podem compartir experiències i 

coneixements. Respectem i ens enriquim amb les nostres diferències. 

Hem estructurat el nostre Projecte Educatiu en quatre grans apartats, en funció de les preguntes 

que intenta respondre: 

I. Anàlisi de l’entorn (On som?) 

II. Característiques (Qui som?) 

III. Objectius generals (Què volem fer?) 

IV. Estructura organitzativa (Com ens organitzem) 

Per al nostre equip, és un projecte que avança al ritme dels infants, al nostre ritme i al propi dels 

esdeveniments socials i culturals, amb el convenciment de la necessitat d’una gran receptivitat 

per incorporar els canvis que la realitat demani. 

Ens proposem continuar la línia de la formació permanent, la font que ens ha proporcionat els 

millors nutrients: cohesionar el treball en equip, estimular les ganes d’aprendre i treballar amb 

un pensament cada vegada més científic que es planteja noves hipòtesis de treball, que investiga 

i contrasta solucions, que genera noves alternatives davant la realitat canviant. 

El Projecte Educatiu recull la identitat del centre, n'explicita els objectius, n'orienta l'activitat i li 

dóna sentit amb la finalitat que l'alumnat assoleixi les competències bàsiques i, més en general, 

el màxim aprofitament educatiu. 

El Projecte Educatiu contribueix a impulsar la col·laboració entre els diversos sectors de la 

comunitat educativa i la relació entre el centre i l'entorn social. El projecte educatiu tindrà en 

compte, si n'hi ha, els projectes educatius territorials. 

Per definir o actualitzar el Projecte Educatiu, cada centre ha de tenir en compte les seves 

característiques socials i culturals del context escolar i, quan escaigui, de l'entorn productiu, i 

preveure les necessitats educatives de l'alumnat del seu centre. 

1.1. TRETS D’IDENTITAT 

Les quatre escoles que conformen la ZER Atzavara tenim uns trets d’identitat que ens 

caracteritzen: 

● Escola oberta a tothom, acollidora, inclusiva i compromesa amb la societat. 
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és tractada amb el rigor que es mereix essent l'anglès la llengua estrangera complementària de 

les dues llengües oficials. 

Escola integradora. Escola que atén a la diversitat de l’alumnat. 

El Centre es caracteritza per vetllar i afavorir el respecte i l’atenció a la diversitat dels alumnes 

tant pel que fa a diferències d’aprenentatge com a diferències personals i relacionals. Aquestes 

diferències s’entenen des d’un punt de vista físic, psíquic, ideològic, cultural econòmic, social, 

actitudinal i de nivell i ritme d’aprenentatge. 

Fem viure les tradicions populars catalanes i ens proposem aconseguir que els/les nens/es, sigui 

quina sigui la seva procedència, arribin a sentir-se integrats a la comunitat catalana. 

Escola activa i innovadora 

El medi extern i la realitat social diària ha d'estar dins del treball estrictament escolar, basant-se 

en l'observació i l'experimentació, en les sortides, en el contacte amb la natura, etc. per 

potenciar la participació activa i cooperativa dels nens/es i pares/mares en el seu procés 

d'aprenentatge. És per això que les nostres escoles realitzen tot un ventall d'activitats fora de 

l'aula. 

Escola coeducadora i no sexista 

Potenciem la igualtat real d’oportunitats i l’eliminació de tota mena de discriminació per raó de 

sexe, així com integrem de forma explícita i amb continguts d’aprenentatge la perspectiva de 

gènere. 

D'acord amb la igualtat de drets i deures i la no discriminació de l'activitat educativa, 

l'ensenyament serà igual per als nens i les nenes i es desenvoluparà en un marc de coeducació. 

Per a la qual cosa es duran a terme les següents actuacions: 

● Potenciar l'ús de metodologies compensatòries i no discriminatives. 

● Evitar la selecció de materials didàctics que potenciïn la discriminació en funció dels rols     

sexuals. 

● Evitar activitats específiques per l'alumnat d'un sexe determinat. 

● Fomentar l'ús de llenguatges neutres. 

● Impulsar la formació de grups de treball, tant en l'àmbit escolar com extraescolar, 

equilibrats en quant a nombre de nens i nenes. 

● Facilitar, a través de les activitats de grup, la interrelació de nens i nenes, tot respectant 

les seves diferències. 

● Conscienciar a pares i mares de la necessitat de reforçar l'acció de l'escola. 

● Fomentar la conscienciació en els membres de la Comunitat Educativa. 

Escola solidària, tolerant i pluralista 

Educar per la justícia, la solidaritat, la no discriminació, la tolerància i l’acceptació de les diverses 

opinions que hi ha a la societat. 
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Les nostres escoles volen potenciar l’aprenentatge a través de l’esforç, l’experimentació, 

manipulació i recerca per tal de que els nostres alumnes construeixin els seus propis 

coneixements, creant així un aprenentatge significatiu en tots els àmbits. 

Una escola del segle XXI capdavantera en l’ús de les tecnologies de la informació on les TIC i les 

TAC estiguin integrades plenament en el treball quotidià. 

Ser una escola acollidora, on la integració de l’alumnat nouvingut a l’escola i a la nostra societat 

sigui un fet real i efectiu on la cultura de l’esforç sigui l’objectiu per aconseguir aquesta finalitat. 

1.2. CONCRECIÓ DE LES PREVISIONS DEL PROJECTE EDUCATIU 

1.2.1. PER ORIENTAR L'ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA 

L’orientació pedagògica de la ZER Atzavara busca l’adequació de diferents metodologies als 

diferents tipus de continguts a treballar i a les característiques dels alumnes, per tal d’aconseguir 

en l’alumnat el desenvolupament de les diferents capacitats: cognitives, motrius, d’interrelació 

personal, d’equilibri emocional i d’inserció i actuació social. 

En coherència amb les finalitats i funcions bàsiques de l’escola en l’Educació Infantil i 

l’Ensenyament Primari, s’aplicaran els principis sobre els quals es basa l’actual reforma del 

sistema educatiu: ensenyament comprensiu i aprenentatge significatiu, atenció a la diversitat i 

ensenyament personalitzat per assolir les competències bàsiques. 

La nostra ZER té una concepció comprensiva de la diversitat de l’alumnat, intentant trobar 

respostes i plantejar el tractament de les diferències tot preveient estratègies per tal de donar 

resposta a aquestes, als interessos, a les aptituds i els ritmes d’aprenentatge dels alumnes. 

Per tal d’aconseguir una adequació de les metodologies i estratègies a cada alumne/a s’afavorirà 

la diversificació de recursos per a facilitar aprenentatges individualitzats i significatius: 

● Diversificació de mètodes en el procés d'ensenyament-aprenentatge, d'avaluació i 

autoavaluació. 

● Cíclics i en espiral, els continguts que es donen a primer cicle, segueixen donant-se 

ampliant coneixement en forma d’espiral. 

● Foment de l’autonomia personal dels alumnes per tal de que siguin capaços de 

sobreposar-se als entrebancs que es puguin anar trobant. 

● Fomentar el pensament crític. 

● Autoexigència. 

● Respectar la individualitat de cadascú, la diversitat de ritmes i la capacitat intel·lectual. 

● Estimular la creativitat. 

● Educació en valors. 

● Foment de la lectura. 

● Treball d’hàbits i normes. 

● Realització d’assemblees. 

● Programació sistematitzada i coordinada al llarg de les dues etapes i entre elles.  
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1.2.3. APROVACIÓ, REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL PEC 

La formulació  i revisió del projecte educatiu correspon al claustre del professorat, a iniciativa del 

director o directora. Per la seva aprovació definitiva s’intentarà comptar amb el suport majoritari 

del Consell Escolar. Correspon al director o directora posar el projecte educatiu a disposició de 

l’Administració educativa, que n’ha de requerir la modificació en cas que no s’ajusti a 

l’ordenament. 

Cada revisió o modificació del PEC es realitzarà quan la direcció i/o el claustre així ho determini i 

qualsevol canvi es consensuarà amb el claustre i serà el consell escolar en últim terme 

l’encarregat d’aprovar-lo. 

1.3. MARC NORMATIU 

● Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació - LOE (BOE núm 106 de 4/5/2006. 

● Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació - LEC (DOGC núm 5422, de 16/07/2009. 

● Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa- LOMCE 

(BOE NÚM 295, DE 10/12/2013). 

● Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. (DOGC núm 5686, de 

05.05.2010). 

● Decret 155/2010,de 2 de novembre de la direcció dels centres educatius públics i del 

personal directiu professional docent (DOGC NÚM 5753 DE 11.11.2010. 

● Reial decret 126/2014, de 28 de febrer, pel qual s’estableix el currículum bàsic de 

l’educació primària (BOE núm 52 de 1.03.2014. 

● Reial decret 1630/2006 de 29 de desembre pel qual s’estableixen els ensenyaments 

mínims del 2n cicle d’educació infantil (BOE núm 4 de 4.1.2007). 

● Decret 119/2015, de 23 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del 

segon cicle de l’educació infantil (DOGC núm 5216 de 16.09.2008. 

● Ordre ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determina el procediment i els 

documents i requisits del procés d’avaluació en l’educació primària. (DOGC núm.7148, de 

23.06.2016. 

Els articles d’aquesta normativa han estat redactats respectant la legalitat vigent. En cas de que 

es consideri que hi ha contradicció o discrepància entre el que aquí es reglamenta i la normativa 

vigent, serà d’aplicació la de rang superior. Quant als aspectes no contemplats en aquest 

reglament són d’aplicació les disposicions legals vigents relacionades. 
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2.1. CARACTERÍSTIQUES DELS MUNICIPIS I  DE LES ESCOLES DE LA ZER 

Característiques del municipi d’Alió 

Activitat 

econòmica 

Ha estat tradicionalment una població agrícola de secà: vinya, oliveres, 

garrofers i ametllers. La joventut ha deixat el conreu de la terra atreta per 

les indústries de Valls. L'economia tradicional continua essent l'agrícola. 

Al terme s'han establert diverses indústries: de la fusta, metal·lúrgica i 

magatzems de transformació de fruita seca. 

Característiques de l’escola “La Barquera” 

Dades generals 

-  Adreça: c. Marià Fortuny, s/n      - Telèfon: 977 613006   

 - Nombre d'aules 3. - Superfície: 100 m2, més la Llar d’Infants de 32’10 

m2. 

Descripció del 

centre 
L’escola d’Alió consta amb un edifici de  planta baixa amb  3 aules (una 

d’Educació Infantil, una altra d’Educació Primària i una destinada a 

Escola “Sant Jaume” 

Escola “La Barquera” 

Escola “Manel de Castellví” 

Escola “Sant Sebastià” 
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econòmica. Les oliveres formen plantacions. Hi ha pagesos que 

conreen directament la terra, però també abunda la parceria. Hi ha 

algunes granges avícoles i té força importància el bestiar porcí. Hi ha la 

cooperativa agrícola i una empresa vitivinícola. A prop de la vila hi ha 

un polígon molt ben comunicat. 

Característiques de l’escola “Sant Jaume de Bràfim” 

Dades generals 

- Adreça: Avda. del Loreto, 14   - Telèfon: 977 620 436   

 Va ser construïda l'any 1936 i, el 1988 hi va haver una remodelació.   

- Nombre d'aules: 06  - Superfície: 632m2  

Descripció del 

centre 

Consta d’un edifici de dues plantes. Les aules d'Educació Infantil i l’aula 

Polivalent es troben a la planta baixa. Al primer pis hi ha les dues aules 

corresponents als cicles d’inicial, mitjà i superior i d'altres 

dependències com són el despatx de direcció,l’aula d'informàtica i el 

menjador. 

Serveis 

extraescolars  
Servei de menjador. Activitats extraescolars gestionades per l’AMPA.  

Recursos humans 

L’equip docent està format per 6 mestres dels quals un n’és 

l’especialista de llengua estrangera. L’especialista d’educació física, el 

d’educació especial i l’especialista de música són itinerants.Com a 

serveis externs tenim l’assessorament mensual de l’EAP i una monitora 

de menjador. 

Recursos 

funcionals 

Càrrecs unipersonals: donada les característiques del centre que és de 

6 mestres, actualment hi ha una directora i un secretari/a. 

L'Associació  de Mares i Pares d'Alumnes de l’Escola Sant Jaume de 

Bràfim s’encarrega d’activitats extraescolars i la participació en 

l’organització de les festes. 

Recursos 

materials 

El Departament d’Ensenyament ens dota d’unes partides econòmiques 

les quals s’inverteixen en la compra i adequació de material per a totes 

les aules. 

Es va realitzar el Projecte Heura, el qual va posar tota l’escola en xarxa 

de forma física (cablejat) i inalàmbrica. 

Entitats del poble 

 

● Cultura Esport i LLeure brafimenc (Cel brafimenc) 

● Club Esportiu Bràfim 

● Comitè Agermanament Bràfim- Prayssac 

● Comunitat de regants de la riba dreta del riu Gaià 
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Serveis 

extraescolars 

que ofereix 

Menjador escolar gestionat pel Consell Comarcal.  

Activitats extraescolars gestionades per l’AMPA. 

Recursos 

humans 

L’escola està integrada per:  6 mestres i els especialistes de la ZER (anglès, 

música, educació física i educació especial) i un mestre de religió. Hi ha una 

monitora de menjador de 12h a 13h i la dona de la neteja que depèn de 

l’ajuntament. 

Recursos 

funcionals 
Òrgans unipersonals: el de director/a i el de secretàri/a. 

Recursos 

materials 

A més a més dels materials propis de la dotació del Departament 

d’Educació, l’escola ha invertit i inverteix en la compra dels materials 

necesssaris per al desenvolupament del projecte educatiu. Un exemple 

d’aquestes inversions són els materials de psicomotricitat, el material de 

robòtica, ordinadors portàtils, pissarres digitals, etc. 

 

 

 

 

 

Característiques del municipi de Vilabella 

Activitat 

econòmica 

L'agricultura era fins fa poc l'única font de riquesa. Els terrenys de cultiu 

són totalment de secà, amb predomini de la vinya en les seves diverses 

varietats. La cria de porcs i aviram és actualment força important. Hi ha 

petites indústries al municipi dedicades a l'elaboració de vi i algunes de 

metal·lúrgiques. 

Característiques de l’escola Manel de Castellví i Feliu 

Dades generals 
- Adreça: Carrer escoles          Telèfon: 977 620302  

- Nombre d'aules: 6   - Superficie: 400m2  

Descripció del 

centre 

L’any 1963 , es va inaugurar l’escola Manuel de Castellví i Feliu.  L’any 

1991 l’escola es va  ampliar amb un nou edifici escolar que actualment 

està  destinat  als alumnes de Cicle Mitjà i Superior.  

El Centre consta de dos edificis, un de planta baixa i l’altre de dos plantes. 

En el primer hi ha 4 aules: la llar d’infants, la d’educació Infantil i la de 
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Entitats del 

poble 

● Associació de les dones de Santa Àgata 

● AMPA  

● Fundació Mossén Romà Camamala 

● Associació contra el càncer 

● Slot Vilabella 

● Associació Correllons 

● Moto Club Vilabella 

● Associació de dones de Santa Àgata 

● Associació contra el càncer 

● La Murtrera - Diables de Vilabella 

● Club ciclista 

● Associació de Joves de Vilabella 

● Club atlètic 

● Caçadors de Vilabella 

 

3. OBJECTIUS DE SISTEMA I DEL PEZ 

3.1. OBJECTIU DE SISTEMA 

Els objectius prioritaris del sistema educatiu català venen determinats pel Departament 

d’Ensenyament els quals són l'èxit escolar i l'excel·lència educativa, mitjançant el 

desenvolupament màxim de les capacitats de tots i cadascun dels alumnes com a principi 

fonamentador de l'equitat i garantia, alhora, de la cohesió social. 

Tenint en compte aquests objectius prioritaris, els centres, seguint el principi de l'escola inclusiva 

que garanteix l’equitat, i d'acord amb les seves característiques, han de concretar en les 

actuacions els aspectes següents, recollits en el document Ofensiva de país a favor de l'èxit 

escolar: 

● El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua normalment emprada com a 

llengua vehicular i d'aprenentatge del sistema educatiu. En finalitzar l'ensenyament 

obligatori, s'ha de garantir el ple domini de les llengües oficials catalana i castellana. 

● La inclusió educativa com a principi que regeix l’escolarització i l’atenció educativa de 

tots els alumnes i, en particular, dels que es poden trobar en l’aprenentatge i la 

participació amb més barreres o dificultats associades a les seves condicions personals, 

familiars o socials. 

● La innovació metodològica i didàctica a les aules per adquirir les competències bàsiques 

que han de contribuir al desenvolupament personal de tots i cadascun dels alumnes. 

Prioritàriament, les competències bàsiques dels àmbits lingüístic, matemàtic, 

cientificotecnològic, social, artístic, d'educació física i de la cultura i valors, i també les 

dels àmbits transversals digital i personal i social, per afavorir la continuïtat formativa. 
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● Fomentar el treball cooperatiu.  

● Potenciar el coneixement i el respecte de l’entorn més proper.  

● Fer el seguiment curricular de cada alumne en funció de les seves necessitats.  

● Treballar d’acord amb uns hàbits i normes que condueixin l’alumne cap a la seva 

autonomia personal.  

● Afavorir l’ús d’estratègies que permetin a l’alumne assolir el grau de seguretat afectiva i 

emocional que correspon al seu nivell maduratiu.  

● Fomentar en l’alumne una actitud curiosa, investigadora i crítica.  

● Potenciar la utilització de diferents llenguatges de comunicació: oral, escrit, matemàtic, 

corporal, musical, artístic i visual.  

Aquests objectius es desenvolupen en estratègies i actuacions en el Pla Anual de cada curs i 

s’avaluen i es fan propostes de millora en la Memòria del curs.  

3.2.1. OBJECTIUS DEL PRIMER CICLE  D’EDUCACIÓ INFANTIL (LLARS D’INFANTS A LES ESCOLES 

D’ALIÓ I VILABELLA) 

El Departament d’Educació estableix els continguts a assolir en cada una de les etapes. El marco nr 

La Llei orgànica 2/2006, del 3 de maig, d’educació, estableix que les Administracions Educatives 

han de tenir en compte el caràcter particular de l’escola rural per tal de proporcionar-li els 

sistemes organitzatius necessaris per atendre a les seves necessitats específiques i garantir la 

igualtat d’oportunitats. 

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, desplega aquest model educatiu i reconeix les 

necessitats i específiques que presenta l’escolarització de l’alumnat de les zones rurals. 

L’ordenació curricular del primer cicle d’educació infantil s’estableix en el Decret 101/2010 i 

indica que la finalitat de l’educació infantil és contribuir al desenvolupament emocional i afectiu, 

físic i motor, social i cognitiu dels infants en col·laboració amb les seves famílies, proporcionant-

los un clima i entorn de confiança on se sentin acollits i amb expectatives d’aprenentatge. 

Partint dels trets que es recullen en el projecte educatiu i que s'han definit a partir de la reflexió 

que cada equip ha fet sobre la manera que els infants aprenen i desenvolupen les seves 

capacitats, cada escola ha de decidir i planificar quins han de ser els criteris d'intervenció en els 

diferents àmbits. 

Totes les situacions i vivències quotidianes a la llar d'infants poden ser educatives i han d'estar 

previstes i considerades com a tal. No hi ha d'haver diferència, sinó continuïtat educativa, entre 

els moments de les activitats de cura i atenció diàries, el joc espontani de l'infant i les activitats 

estructurades per part del personal educador. Les estones que els infants són al pati o al jardí es 

consideren també integrades en l'horari lectiu i, per tant, també han de formar-ne part i cal 

vetllar perquè s'hi respectin els principis del projecte educatiu propi. 

Cada centre ha d'acordar en quins àmbits és més necessari establir o revisar els criteris 

d'intervenció. Pot tractar-se de l'àmbit de l'alimentació, el descans, la higiene, el 
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4. Aprendre amb i a través dels altres, gaudir de la relació i integrar-se en el grup tot establint 

relacions afectives positives amb actituds d’empatia i col·laboració i intentant resoldre conflictes 

de manera pacífica. 

5. Observar i experimentar en l’entorn proper amb curiositat i interès, interpretant-lo i fent-se 

preguntes que impulsin la comprensió del món natural, social, físic i material. 

6. Conèixer experiències, històries i símbols de la cultura pròpia del país i de la d’altres companys 

i companyes, generant actituds de confiança i respecte per les diferències i valorant les relacions 

socials i afectives que s’hi estableixin. 

7. Representar i evocar aspectes de la realitat viscuda, coneguda o imaginada i expressar-los 

mitjançant les possibilitats simbòliques que els ofereix el joc i altres formes de representació. 

8. Comprendre les intencions comunicatives d’altres infants i persones adultes i expressar-se 

mitjançant la paraula, el gest i el joc. 

9. Desenvolupar habilitats de comunicació, expressió, comprensió i representació per mitjà dels 

llenguatges corporal, verbal, gràfic, musical, audiovisual i plàstic; iniciar el procés d’aprenentatge 

de la lectura i de l’escriptura, de les habilitats matemàtiques bàsiques i de l’ús de les tecnologies 

de l'informació i la comunicació. 

10. Aprendre i gaudir de l'aprenentatge, pensar i crear, qüestionar-se coses, fer-les ben fetes, 

plantejar i acceptar la crítica i fer créixer el coneixement d’una manera cada vegada més 

estructurada. 

3.3. COMPETÈNCIES BÀSIQUES A L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

Una competència bàsica és la capacitat d'una persona per resoldre problemes reals en diversos 

contextos que integren coneixements, habilitats pràctiques i actituds. Aquestes competències 

són necessàries per a la realització i desenvolupament personal, la ciutadania activa, la inclusió 

social i l'ocupació. 

Segons el Decret 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació 

primària, s’identifiquen vuit competències bàsiques que s’han d’adquirir en finalitzar l’educació 

obligatòria: 

Competències bàsiques 

1.        Competència comunicativa lingüística i audiovisual 

2.        Competència matemàtica 
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Implica l’habilitat per comprendre, utilitzar i relacionar els números, les seves operacions 

bàsiques, els símbols i les formes d’expressió i raonament matemàtic, tant per produir i 

interpretar distints tipus d’informació, com per ampliar el coneixement sobre aspectes 

quantitatius i espacials de la realitat, i per entendre i resoldre problemes i situacions 

relacionades amb la vida quotidiana i el coneixement científic i el món laboral i social.  

5. Competència d'aprendre a aprendre   

Implica la consciència, gestió i control de les pròpies capacitats i coneixements des d’un 

sentiment de competència o eficàcia personal, i inclou tant el pensament estratègic com la la 

capacitat de cooperar, d’autoavaluar-se, i el maneig eficient d’un conjunt de recursos i tècniques 

de treball intel·lectual per transformar la informació en coneixement propi.  

6. Competència d'autonomia i iniciativa personal   

Suposa l’adquisició de la consciència i aplicació d’un conjunt de valors i actituds personals i 

interrelacionades (responsabilitat, perseverança, coneixement de si mateix, autoestima, 

creativitat, autocrítica), el control emocional, de calcular riscos i afrontar problemes, així com la 

capacitat de demorar la satisfacció immediata, d’aprendre de les errades i d’assumir riscos.  

I també la capacitat d’escollir amb criteri, d’imaginar projectes i de portar endavant les accions 

necessàries per desenvolupar les opcions i plans personals, en el marc de projectes individuals o 

col·lectius, responsabilitzant-se, tant en l’àmbit personal com en el social i laboral.  

7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic  

Suposa el desenvolupament i aplicació del pensament cientificotècnic per interpretar la 

informació que es rep i per predir i prendre decisions amb iniciativa i autonomia en un món en 

què els avenços que es van produint són molt ràpids i tenen influència decisiva en la vida de les 

persones, la societat i el món natural. Implica també la diferenciació  i valoració del coneixement 

científic en contrast amb d’altres formes de coneixement, i la utilització de valors i criteris ètics 

associats a la ciència i al desenvolupament tecnològic.  

8. Competència social i ciutadana  

Capacitat per comprendre la realitat social en què es viu, afrontar la convivència i els conflictes 

emprant el judici ètic basat en els valors i pràctiques democràtiques, i exercir la ciutadania, 

actuant amb criteri propi, contribuint a la construcció de la pau i la democràcia, i mantenint una 

actitud constructiva, solidària i responsable davant el compliment dels drets i obligacions cívics.  

Els criteris d'avaluació serveixen de referència per valorar el progressiu grau d'adquisició de les 

distintes competències. Per tenir una visió més precisa de com en cadascuna de les àrees i 

matèries curriculars es plantegen aquestes competències bàsiques, en la introducció de 

cadascuna d'elles es precisa com contribueix a desenvolupar-les.  
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Els alumnes amb Pla Individualitzat podran romandre un any més del que indica la normativa 

amb caràcter general ,sempre que això afavoreix la seva evolució social , personal i el progrés 

dels aprenentatges, però s’haurà d’informar a la Direcció dels Serveis Territorials . 

La decisió de promocionar o no promocionar a una alumna o un alumnes ha de ser sempre 

tractada amb el màxim rigor i objectivitat i per això s’estableixen els següents criteris que han de 

guiar i ponderar la decisió final 

A) Criteri pedagògic: 

L’ alumnat promocionarà al cicle o etapa següent sempre que l’ Equip de mestres consideri que 

ha assolit el desenvolupament corresponent de les competències bàsiques i un grau adequat de 

maduresa, encara que hagi estat avaluat negativament en alguna de les àrees. 

Igualment promocionarà sempre que els aprenentatges no assolits no li impedeixin continuar 

amb l’aprofitament del nou cicle o etapa. 

B) Criteri numèric: 

A la ZER hem consensuat que s’estudiaran com a casos de possible repetició els alumnes que 

tinguin tres o més àrees suspeses . 

C) Complementarietat dels criteris: 

Degut al caràcter global de l’ avaluació en aquesta etapa educativa, els mestres de la ZER no 

utilitzarem com a únic criteri de promoció el nombre d’àrees avaluades negativament, sinó que 

el criteri numèric s’aplicarà en relació amb el pedagògic o de maduresa. 

Això sempre tenint en consideració que la decisió de promoció la decidirà l’Equip docent de 

forma col·legiada. En les sessions d’ avaluació els mestres analitzaran cada cas per separat tenint 

en compte la singularitat de cada alumne/a, atenent a la naturalesa de les seves dificultats , així 

com les expectatives favorables de recuperació. 

D) Criteri legal: 

La normativa vigent estableix la possibilitat de repetir una única vegada al llarg de l’ Educació 

primària . Excepcionalment i amb prèvia autorització del Director dels Serveis Territorials podran 

romandre un any més d’allò establert els alumnes amb NESE (necessitats educatives 

específiques ): 

● Alumnes d’incorporació tardana per retard en l’escolarització o desconeixement de les 

llengües oficials de la Comunitat . 

● Alumnes amb escolarització irregular, per itinerancia familiar, abandonaments 

educatius... 

● Alumnes que han patit llargues malalties, hospitalitzacions... 

● Alumnes amb NEE (necessitats educatives especials ) amb discapacitats psíquica , 

sensorial , plurideficients… 
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Haver mecanitzat que abans d'escriure s'ha de pensar i, un cop escrit, s'ha de revisar. Aplicar-ho 

a tot tipus de textos. 

Mostrar coneixement de l'ortografia de base i de les normes ortogràfiques més bàsiques en 

algunes o en la majoria de les produccions. 

Ser capaç d'observar el funcionament de la llengua: canvis d'ordre dels elements, formació de 

paraules, formes literàries, analogia, entre altres. 

Interès per aplicar els coneixements apresos a la lectura i a l'escriptura i per la bona presentació 

dels treballs. 

Mostrar interès per la lectura en general i pels textos tradicionals i de literatura adequats a 

l'edat. 

Escriure textos narratius de caràcter poètic (contes, poemes, endevinalles, refranys, rodolins) 

basant-se en models observats i analitzats. 

Conèixer el funcionament bàsic de la biblioteca de centre. 

Comprendre que la llengua és un instrument de comunicació, per aprendre i apropar-se a altres 

cultures, que hi ha diversitat de llengües i mostrar respecte per totes. 

Percebre algunes característiques de les semblances entre les llengües que hi ha a l'aula o a 

l'entorn més proper. 

Tenir una actitud crítica cap a tota mena d'estereotips que reflecteixen prejudicis racistes, 

classistes o sexistes. 

CICLE MITJÀ 

Participar activament en les converses de classe i utilitzar un llenguatge comprensible per a les 

funcions bàsiques. 

Comprendre i extreure informació rellevant de produccions orals, presentades en qualsevol 

mitjà, distingint entre les idees principals i les secundàries. 

Exposar temes de manera ordenada i comprensible de totes les tipologies a partir d'un guió i 

utilitzant els recursos adequats (to de veu, gesticulació) i suports audiovisuals sempre que sigui 

convenient. 

Realitzar breus intervencions davant una càmera de vídeo. 

Comprendre i extreure informació rellevant de textos presentats en qualsevol mitjà, distingint 

entre idees principals i secundàries. 

Llegir de manera autònoma i comprensiva, mostrant interès per llegir tot tipus de textos. 
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Exposar temes de producció pròpia oralment (exposicions, processos, comentaris d'actualitat, 

entre altres) amb preparació prèvia, i adaptant l'entonació, el to de veu o el gest a la situació 

comunicativa. Utilització de material gràfic. 

Aplicar tot tipus d'estratègies per comprendre el sentit global i informació específica de textos 

escrits de tipologia diversa i en diferents formats. Saber elaborar síntesis en forma d'esquema o 

mapa conceptual, 

Comprendre autònomament textos escrits (contes, poemes, articles, fullets informatius, entre 

d'altres) i audiovisuals (pel·lícules, anuncis, informatius). Saber respondre i formular preguntes 

referides als textos que s'han llegit o mirat. 

Conèixer el funcionament d'una biblioteca .també de les virtuals., per localitzar llibres de 

coneixements i lectures literàries. 

Saber sintetitzar informació provinent de webs utilitzant el format hipertext. 

Escriure textos funcionals, narratius, literaris i audiovisuals coherents .a mà i fent ús de TIC. ben 

construïts, amb riquesa de llenguatge, partint del procés de pensar escriure o elaborar i revisar. 

Conèixer i aplicar l'estructura que determina la tipologia dels textos. 

Expressar idees a través d'esquemes. 

Utilitzar programari per comunicar-se amb l'exterior: correu electrònic i entorns virtuals de 

comunicació. 

Saber escriure textos de totes les tipologies amb un lèxic i estructura que s'adigui al tipus de text, 

a les intencions i al registre. Tenir capacitat per revisar i millorar els textos d'un mateix o dels 

altres. 

Conèixer la terminologia gramatical bàsica i la funció de cada element en un enunciat. 

Mostrar seguretat en l'ortografia de base, bon coneixement de les normes ortogràfiques que 

responen a lleis constants i haver après algunes normes d'excepció i algunes excepcions; haver 

memoritzat les paraules d'ús freqüent. 

Aplicar l'accentuació gràfica en la majoria de casos en els textos de producció. 

Coneixement dels mecanismes de la llengua per crear significat, com derivació, composició, 

sentit figurat i tots els treballats durant el curs. Aplicació en els textos de producció pròpia. 

Mostrar progressiva autonomia en l'aprenentatge: reflexió sobre el procés, organització i 

planificació del treball, acceptació dels errors, autocorrecció i autoavaluació de tot el procés. 

Mostrar comprensió dels llibres de literatura que llegeixen: saber explicar com són els 

protagonistes, la trama, els escenaris. Valorar el llenguatge i la il·lustració. Saber-ne fer una 

valoració global. 
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Percebre algunes característiques de les semblances entre les llengües que hi ha a l'aula o a 

l'entorn més proper. 

Tenir una actitud crítica cap a estereotips lingüístics que reflecteixen prejudicis racistes, 

classistes o sexistes 

CICLE MITJÀ 

Participar de forma adequada en situacions comunicatives diverses, respectant les normes 

d'interacció oral. 

Comprendre i extreure informació rellevant de produccions orals adequades a l'edat, provinents 

de diferents mitjans (explicacions, lectures, missatges audiovisuals), diferenciant entre idees 

principals i secundàries. 

Realitzar exposicions orals (coneixements, vivències, fets, idees), prèviament preparades, amb 

ordre i claredat, i utilitzant adequadament recursos no lingüístics (gesticulació, suports 

audiovisuals, recursos TIC) si escau. 

Identificar informacions rellevants de textos escrits diversos, comprendre-les per mitjà 

d'explicacions, reescriptures, resposta a preguntes que impliquin raonament i relació del que diu 

el text i els coneixements dels alumnes. 

Tenir interès i llegir amb rapidesa suficient per comprendre textos tradicionals i de la literatura 

infantil adequats a la seva edat. 

Buscar informacions a Internet de forma guiada. 

Escriure textos descriptius, expositius, narratius i poètics amb coherència, cohesió i correcció 

lingüística adequada a l'edat, utilitzant estratègies de planificació i revisió. 

Escriure textos a l'ordinador amb una rapidesa adequada, utilitzant els programes de tractament 

de textos, edició gràfica i de presentacions. 

Conèixer les paraules dels temes treballats a l'aula i les seves derivacions, o el seu ús amb 

diferents significats (polisèmia). 

Mostrar correcció en l'ortografia bàsica i coneixement de les lleis constants en les seves 

produccions. 

Reflexionar sobre el propi procés d'aprenentatge, detectant avenços i errades. 

Comprendre les novel·les, contes i poemes llegits i poder parlar del seu argument o del seu 

significat. 

Escriure contes clars i ben estructurats, i poemes. 

Participar en representacions teatrals, aprendre el paper i declamar-lo bé. 
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Gaudir amb la lectura de textos tradicionals i de la literatura infantil adequats al cicle.  

Escriure textos funcionals i textos narratius i poètics amb coherència, cohesió i correcció 

lingüística, utilitzant procediments adequats (selecció, ordenació i revisió).  

Participar en representacions teatrals, aprendre el paper i declamar-lo bé. - Conèixer i valorar la 

diversitat lingüística i cultural de Catalunya, d'Espanya i del món, amb actitud de respecte cap a 

les persones que parlen altres llengües i interès a comprendre-les.  

Saber comparar produccions de diferents llengües per trobar-hi semblances i diferències i 

canviar el punt de vista personal per poder comprendre altres maneres de veure el món.  

Tenir interès per solucionar el problemes de comprensió i comunicació que es produeixen en 

contextos multilingües sabent adaptar els missatges.  

Usar un llenguatge no discriminatori i respectuós amb els altres i ser crític amb els prejudicis 

racistes, sexistes i classistes 

ÀREA DE LLENGUA ANGLESA 

CICLE INICIAL 

Captar el missatge global de les produccions orals amb suport visual i no visual més treballades a 

l'aula.  

Entendre i participar activament de les interaccions orals treballades. 

Reconèixer mots i expressions orals en la seva forma escrita i usar-les oralment.  

Reproduir textos orals tenint en compte l’entonació, el ritme, i l’entonació segons el model ofert.  

Reconèixer i comprendre paraules i expressions escrites més treballades a l'aula. 

Escriure paraules, expressions conegudes i frases a partir de models i amb una finalitat 

específica.  

Captar el missatge global de textos literaris orals senzills d'estructura repetitiva amb suport 

visual.  

Reproduir oralment textos literaris senzills memoritzats amb la utilització d'imatges.  

Percebre algunes característiques de les semblances entre les llengües que hi ha a l'aula o a 

l'entorn mes proper.  

Comprendre que la llengua és un instrument de comunicació, per aprendre i apropar-se a altres 

cultures, que hi ha diversitat de llengües i mostrar respecte per totes.  

Mostrar interès i valorar la utilització d'una llengua estrangera per a la comunicació dins de l'aula 

i en les activitats d'ensenyament-aprenentatge que es creïn dins de l'aula. 
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Realitzar exposicions orals amb ordre, coherència i claredat (coneixements, vivències, fets, idees, 

opinions), utilitzant adequadament recursos no lingüístics (gesticulació, suports visuals). 

Comprendre i extreure la informació rellevant de textos produccions adequades a l'edat, 

provinents de diferents mitjans (explicacions, lectures, audiovisuals), diferenciant idees 

principals i secundàries, identificant idees, opinions i valors no explícits. 

Comprendre autònomament textos escrits (contes, poemes, articles, fullets informatius, entre 

d'altres) i audiovisuals (pel·lícules, anuncis, informatius). Saber respondre i formular preguntes 

referides als textos que s'han llegit o mirat. 

Exposar textos orals preparats prèviament de manera ordenada i clara (descripció de situacions, 

de processos, exposicions). Utilització de recursos adequats a l'audiència: to de veu, gesticulació, 

suports visuals. 

Extreure i contrastar informacions de textos escrits diversos i mostrar la comprensió per mitjà de 

la lectura en veu alta. 

Aplicar a les lectures estratègies treballades a llengua catalana. 

Escriure textos funcionals i textos narratius i poètics. I elaborar textos audiovisuals amb 

coherència i cohesió i correcció lingüística, utilitzant procediments adequats (selecció, 

ordenació, revisió). 

Reflexionar sobre el propi procés d'aprenentatge, detectant errors i avenços. 

Observació i aplicació de l'organització dels textos llegits i escrits a l'aula: descripcions, 

exposicions, instruccions, diàlegs, notícies, entre altres. 

Observació dels connectors per precisar el significat dels textos. 

Aplicar la puntuació apresa a llengua catalana. 

Aplicar la terminologia gramatical apresa a llengua catalana. 

Coneixement de les normes ortogràfiques, apreciant el seu valor social. 

Reflexionar sobre el propi procés d'aprenentatge, detectant errors i avenços. 

Gaudir amb la lectura de textos tradicionals i de la literatura infantil adequats al cicle. 

Escriure textos funcionals i textos narratius i poètics amb coherència, cohesió i correcció 

lingüística, utilitzant procediments adequats (selecció, ordenació i revisió). 

Conèixer i valorar la diversitat lingüística i cultural de Catalunya, d'Espanya i del món, amb 

actitud de respecte cap a les persones que parlen altres llengües i interès a comprendre-les. 

Saber comparar produccions de diferents llengües per trobar-hi semblances i diferències i 

canviar el punt de vista personal per poder comprendre altres maneres de veure el món. 
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CICLE MITJÀ 

Reconèixer i utilitzar els conceptes associats a la multiplicació (mesura, repetició de la unitat) i 

divisió (partició, agrupament, aproximació) en situacions de vida quotidiana i en altres àrees. 

Cercar amb criteri les regularitats i canvis que es produeixen en una col·lecció o una seqüència, 

descriure-les i continuar la seqüència. Classificar i establir criteris de classificació. 

Comprendre situacions-problema de l'entorn proper. Cercar i utilitzar gràfics senzills (fletxes, 

taules...), xifres i signes adients per representar situacions-problema. Cercar i seleccionar les 

dades necessàries i estimar una resposta. Desenvolupar estratègies de solució. Expressar el 

procés de solució i la resposta. 

Formular preguntes en situacions conegudes i poc conegudes. Comunicar oralment i per escrit, 

de forma clara, coneixements i processos matemàtics duts a terme (càlcul, mesura, 

construccions geomètriques, resolució de problemes). Reconèixer la validesa de diferents 

processos de solució d'una situació-problema. 

Interpretar el valor posicional del sistema de numeració decimal. Interpretar i utilitzar de forma 

adequada els nombres naturals (fins a sis xifres) i els fraccionaris i decimals com expressió 

concreta de l'aproximació de la mesura. 

Comprendre i utilitzar el significat de les operacions (suma, resta, multiplicació i divisió) amb els 

nombres naturals de forma apropiada a cada context. Desenvolupar agilitat en el càlcul exacte i 

aproximat: càlcul mental (descomposició additiva i factorial dels nombres, producte i divisió per 

la unitat seguida de zeros); ús dels algorismes de càlcul escrit, de les TIC i la calculadora per 

calcular i cercar propietats dels nombres i operacions. Seleccionar el càlcul adient a cada 

situació: mental, escrit, amb mitjans tècnics. 

Interpretar i realitzar representacions espacials (croquis d'un itinerari, plànol d'una pista...) 

utilitzant referents concrets de l'entorn proper. 

Identificar, reconèixer i descriure figures planes (polígons) i cossos geomètrics de l'entorn. 

Classificar les formes i cossos d'acord amb característiques geomètriques (costats, angles). 

Utilitzar les TIC i els instruments de dibuix per representar models geomètrics. 

Seleccionar de forma adequada a cada situació la unitat i instrument de mesura adient de les 

magnituds de longitud, massa, capacitat, temps. En contextos quotidians i en altres àrees, 

realitzar l'estimació prèvia, efectuar la mesura, comprovar-la i expressar el resultat amb precisió. 

Utilitzar l'equivalència d'unitats d'una magnitud. 

Recollir dades sobre fets coneguts tot utilitzant tècniques de recompte senzilles, ordenar-les i 

expressar-les mitjançant gràfics (taules de dades, gràfics de barres, pictogrames), usant les TIC si 

s'escau. 

Interpretar la informació relativa a fets quotidians o present en altres àrees expressada en forma 

gràfica. 
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Interpretar amb llenguatge precís i seleccionar i realitzar, amb els instruments de dibuix i els 

recursos TIC adients, els gràfics adequats (taules, histogrames, diagrames de barres, de 

sectors...) a cada situació sobre un conjunt de dades de fets coneguts de l'entorn i d'altres àrees. 

Interpretar el valor de la mitjana, la mediana i la moda dins del context. 

Realitzar estimacions basades en l'experiència sobre els resultats (segur, probable, possible, 

impossible) de jocs d'atzar. Comprovar-ne els resultats. 

3.4.5. CRITERIS D’AVALUACIÓ DE L’ÀMBIT DEL CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I 

CULTURAL 

CICLE INICIAL 

Area de coneixement del medi natural  

Observar l'entorn i identificar relacions senzilles entre els elements que en formen part, 

distingint els elements humanitzats i els naturals. Valorar la importància de respectar i protegir 

el medi.  

Distingir éssers vius i objectes inerts i relacionar característiques (nutrició, relació, reproducció) 

d'animals i plantes propers, amb la seva identificació com a éssers vius. 

Reconèixer i classificar amb criteris elementals els éssers vius de l'entorn i identificar algunes 

relacions que estableixen amb el medi, utilitzant els instruments adequats i mostrant una actitud 

de respecte per la natura i pel material.  

Reconèixer les principals parts del cos humà i relacionar-les amb la seva funció i amb els canvis 

físics que es produeixen al llarg de la vida. Identificar semblances i diferències entre les persones 

i valorar la seva diversitat física. 

Valorar positivament la relació entre la salut i el benestar de la persona i la pràctica de 

determinats hàbits associats a la higiene, l'alimentació variada i equilibrada, l'exercici físic i el 

descans.  

Observar i identificar les propietats d'alguns materials i relacionar-les amb els seus usos, fent-se 

preguntes que permetin obtenir informacions rellevants. 8 8  

Desmuntar i tornar a muntar objectes senzills i joguines, diferenciar els diferents components, 

manipulant-los amb precaució i descriure algunes característiques del seu funcionament.  

Àrea de coneixement del medi social  

Conèixer alguns valors fonamentals de la convivència democràtica, especialment aplicats a 

l'escola, i la necessitat de respectar les normes bàsiques com a ciutadans i ciutadanes.  

Reconèixer, identificar i posar d'exemples de les responsabilitats i de les tasques que 

desenvolupen les persones a l'entorn, superant els estereotips sexistes.  
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Analitzar i descriure elements naturals i humanitzats del paisatge de l'entorn proper i establir 

comparacions amb altres tipus de paisatges.  

Utilitzar plànols i mapes, així com mecanismes d'orientació espacial per a situar-se en l'entorn, 

localitzar determinats elements i desplaçar-se.  

Descriure alguns trets demogràfics i econòmics de l'entorn, identificar algunes manifestacions 

culturals, valorar la seva diversitat i riquesa, i localitzar elements del patrimoni comarcal natural i 

cultural.  

Analitzar les situacions que poden comportar risc a nivell viari i proposar mesures de prevenció.  

Aplicar nocions de canvi i continuïtat a alguns aspectes de la vida quotidiana de les societats 

humanes i situar alguns fets històrics rellevants, d'acord amb els criteris de successió i duració 

temporals. Utilitzar fonts documentals i patrimonials per justificar aquests canvis i continuïtats. 

Identificar alguns dels usos que es fan dels recursos naturals i algunes de les conseqüències que 

se'n deriven. Analitzar l’impacte d'algunes activitats humanes sobre els recursos i en particular 

sobre l'aigua 

CICLE SUPERIOR 

Area de coneixement del medi natural  

Analitzar alguns dels usos que es fan dels recursos naturals i de les fonts d'energia, així com 

algunes conseqüències dels usos inadequats.  

Reconèixer i explicar la presència ubiqua dels microorganismes en el medi.  

Relacionar l'estructura d'un ésser viu amb les funcions que realitza. Identificar els principals 

òrgans del cos humà i les funcions que realitzen tot relacionant l'adequat funcionament del cos 

amb determinats hàbits de salut. Conèixer les repercussions dels hàbits incorrectes sobre la 

salut. 

Planificar i portar a terme experiències senzilles sobre alguns fenòmens físics i químics de la 

matèria, plantejant-se hipòtesis prèvies, seleccionant el material necessari, i registrar els 

resultats i comunicar les conclusions, oralment i per escrit, per mitjans convencionals i amb l'ús 

de les TAC.  

Planificar i realitzar projectes de construcció d'alguns objectes, maquetes i aparells senzills, 

seleccionant els materials pertinents, demostrant responsabilitat en les tasques individuals i 

actitud cooperativa per al treball en grup i vetllant per la pròpia seguretat i la dels altres. 

Àrea de coneixement del medi social  

Analitzar els elements físics i humanitzats dels paisatges i els principals factors de canvi produïts 

per processos naturals i per l'activitat humana al llarg del temps.  
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Interpretar de memòria cançons i danses. 

Realitzar patrons de moviment, jocs motrius, esquemes rítmics i melòdics amb la veu, el cos i 

instruments. 

Identificar i interpretar les notes sol, mi la, figures rítmiques de negra, corxeres, blanca i els seus 

silencis). 

Llegir petits patrons melòdics i rítmics amb els elements apresos. 

CICLE MITJÀ 

Identificar i verbalitzar amb la terminologia adequada les possibilitats plàstiques, sonores i 

corporals que utilitzen els i les artistes, i els mitjans de comunicació presents en l’entorn natural, 

cultural i artístic. 

Expressar i compartir amb els companys i les companyes el que ens desvetlla, de nosaltres 

mateixos i de la nostra manera de pensar, una experiència cultural o artística,  individual o 

col·lectiva. 

Cercar informacions i respostes a partir de dubtes i qüestions plantejades al voltant de les 

manifestacions artístiques i culturals i dels contextos de producció artística. 

Realitzar composicions visuals (imatges i objectes), sonores i coreogràfiques, que representin les 

nostres idees, emocions, i experiències utilitzant materials i instruments diversos inclosos els 

recursos de les TIC i els audiovisuals. 

Utilitzar en les produccions artístiques aquells elements que ens mostren com som tot preveient 

recursos i materials propis del nostre entorn i afavorint la dinàmica del fet cooperatiu. 

Avançar amb confiança i satisfacció i respecte en els processos de creació i producció artística. 

Identificar i interpretar les notes de l’escala de Do major, i les figures rítmiques de blanca amb 

punt, blanca, negra, corxeres, semicorxeres i els seus silencis. 

Interpretar amb flauta partitures amb les notes do’, si, la, sol. 

Mostrar respecte i responsabilitat en el treball cooperatiu alhora de participar en projectes 

artístics col·lectius. 

Interpretar cançons i danses apreses utilitzant les tècniques bàsiques de la veu i del moviment. 

Improvisar i crear cançons participant en creacions individuals i col·lectives emprant 

degudament la terminologia i grafia corresponent. 

Llegir petites partitures amb els elements musicals apresos. 

CICLE SUPERIOR 
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Representar personatges i situacions mitjançant el cos i el moviment amb desinhibició.  

Participar i gaudir en els jocs ajustant la pròpia actuació, pel que fa a aspectes motrius i de 

relació amb els companys.  

Col·laborar activament en el desenvolupament dels jocs col·lectius, mostrant respecte i 

responsabilitat. 

CICLE MITJÀ 

Utilitzar les nocions topològiques per orientar-se a l'espai en relació a la posició de persones i 

d'objectes.  

Participar en les activitats físiques ajustant la pròpia actuació a les possibilitats i limitacions 

corporals i de moviment.  

Desplaçar-se i saltar mitjançant un moviment corporal coordinat.  

Incorporar conductes actives d'acord amb el valor de l'exercici físic per a la salut, mostrant 

interès per la cura del propi cos.  

Proposar estructures rítmiques senzilles i reproduir-les corporalment o amb instruments.  

Representar emocions i històries reals o imaginàries utilitzant els recursos expressius del cos.  

Participar i gaudir dels jocs i les activitats físiques amb coneixement i respecte de les 15 15 

normes i mostrant una actitud d'acceptació vers els companys.  

Participar de forma activa i amb esforç en activitats diverses, individuals i en grup, mostrant una 

actitud d’acceptació vers els companys. 

CICLE SUPERIOR 

Ajustar els moviments corporals a diferents canvis de les condicions d'una activitat utilitzant les 

nocions topològiques bàsiques.  

Opinar de forma crítica en relació a situacions sorgides en la pràctica de l'activitat física.  

Desenvolupar conductes actives per incrementar la condició física, ajustant la pròpia actuació a 

les pròpies possibilitats i limitacions corporals. 

Identificar algunes de les relacions que s'estableixen entre la correcta i habitual pràctica 

d'exercici físic i millora de la salut. - 

Construir composicions col·lectives en interacció amb els companys i companyes utilitzant els 

recursos expressius del cos i partint d'estímuls musicals, plàstics o verbals.  

Utilitzar els recursos expressius del cos per comunicar idees i sentiments i representar 

personatges o històries reals o imaginàries. 
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Identificar i col·laborar en les bones pràctiques relacionades amb el medi ambient i el consum 

responsable. 

CICLE MITJÀ 

Conèixer les capacitats i els interessos propis mostrant un nivell adequat d’autoestima.  

Mostrar motivació per la millora personal i respondre als reptes i les dificultats amb esforç i 

motivació.  

Mostrar un nivell de gestió emocional adequat en la relació amb els altres en les activitats 

quotidianes.  

Argumentar i defensar les pròpies opinions.  

Expressar-se i actuar d’acord amb un pensament ordenat, clar i objectiu.  

Actuar amb creativitat i capacitat crítica.  

Respectar les característiques dels altres i escoltar i respectar les seves opinions.  

Acceptar i practicar les normes de convivència i els hàbits cívics.  

Intervenir en situacions de conflicte amb estratègies de mediació, amb actitud col·laborativa i 

comprensiva.  

Participar amb responsabilitat en la presa de decisions del grup.  

Identificar els valors cívics de la societat democràtica i establir un paral·lelisme amb els 

mecanismes de participació a l’aula i a l’escola.  

Identificar els drets i els deures més importants que es deriven de les declaracions universals, de 

l’Estatut d’autonomia de Catalunya i de la Constitució espanyola, i les situacions en què es 

vulneren.  

Descriure els mecanismes bàsics del funcionament democràtic.  

Comprendre i valorar de manera crítica la informació dels mitjans de comunicació i les xarxes 

socials.  

Emprar la tecnologia desenvolupant valors socials i cívics en entorns segurs. - Identificar i 

rebutjar les causes que provoquen situacions de marginació, discriminació, injusticia social i 

violació dels drets humans.  

Mostrar empatia, valorar i respectar la diversitat social, cultural, religiosa i de gènere.  

Identificar i col·laborar en les bones pràctiques relacionades amb el medi ambient i el consum 

responsable 

CICLE SUPERIOR 
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4.1. ORGANITZACIÓ GENERAL DE LA ZER 

La ZER Atzavara està formada pel conjunt de les quatre escoles dels municipis d’Alió, Bràfim, 

Nulles i Vilabella. Cada escola té un equip de mestres i un/a director/a i secretàri/a (segons el 

nombre de mestres i la normativa vigent de càrrecs unipersonals). La ZER té un equip directiu 

format pel director/a, cap d’estudis i secretari/a. 

4.1.1.ORGANITZACIÓ DELS ALUMNES 

Els  alumnes  de  la  ZER Atzavara  es  troben  distribuïts  en  les  quatre  escoles  que conformen 

la ZER. Cada escola estableix uns criteris d’assignació de mestres - alumnes i classe segons les 

seves característiques i necessitats particulars.  

Les NOFZ recullen els criteris d’organització dels alumnes a les diferents escoles de la ZER. 

4.1.2. ORGANITZACIÓ DEL PROFESSORAT 

El claustre de la ZER Atzavara el formen tots els mestres de les quatre escoles de la ZER i els 

especialistes itinerants. 

Cada curs escolar el Departament d’Educació estableix un nombre de mestres determinats a la 

ZER  segons la ràtio total d’alumnes a la ZER. L’equip directiu conjuntament amb el Consell de 

Direcció de ZER estableix el nombre de mestres adscrits a cada centre segons les necessitats 

d’alumnes i dels centres per a cada curs escolar.  

El claustre de la ZER Atzavara es reuneix quinzenalment els dimecres de 15h a 17h per a realitzar 

les tasques de treball de cicles i les reunions de claustres. Aquestes tasques es troben 

determinades en la Programació General Anual de cada curs i s’estableixen segons les 

necessitats de la  ZER, el projecte de direcció i els objectius a assolir en aquell curs, consisteixen 

generalment en realitzar programacions, projectes, sortides, claustres de ZER, assessoraments 

de ZER, etc. 

Els  treballs  de cicles i els claustres es realitzen  de forma rotativa  per trimestres  entre  les 

quatre escoles. 

4.1.2.1. PERFILS ESPECÍFICS 

Per tal de dur a terme el projecte de direcció de la ZER Atzavara i tal com específica la normativa 

vigent de provisió de llocs de treball, la ZER  valorarà la necessitat de crear una plaça específica 

estructural, sempre que es cregui convenient. 

De la mateixa manera, cada escola de la ZER, establirà quin seran els perfils necessaris a  cada 

centre. 

Resolució ENS/1386/2016, de 27 de maig, de modificació de la Resolució ENS/1128/2016, de 26 d'abril, 

dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del 

Departament d'Ensenyament i el procediment de capacitació professional per ocupar-los. 
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Les substitucions de les hores de l’equip directiu de ZER i dels coordinadors/es les faran 

prioritàriament els mestres especialistes itinerants. 

Tenint en compte els criteris sobre horaris que estableix el currículum d’Educació Primària 

segons el decret 119/2015 de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària 

en la qual s’estableix la distribució horària mínima i global d’etapa per a cada un dels àmbits, es 

fa una distribució equitativa de les hores disponibles dels mestres especialistes segons el nombre 

de grups de primària de cada escola. 

Com a criteri prioritari per a l’assignació d’hores dels especialistes s’estableix que s’han de cobrir 

les hores obligatòries de l’especialitat per a cada cicle de primària i que en el cas de  que  algun  

especialista  tingui coberta  totes  les  seves  hores d’especialitat  a primària i li quedin hores 

disponibles, pugui també fer la seva especialitat a infantil 

Les assignacions setmanals per àrea i cicle són les següents: 

L’horari de la mestra d’educació especial de la ZER es distribuirà en funció de les necessitats dels 

alumnes amb dictamen i/o necessitats educatives especials de cada centre. 
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La ZER Atzavara  decideix en claustre i aprova per consell escolar les festes de lliure disposició 

per a cada curs.  

L’horari de les escoles de la ZER es determina cada curs escolar i es consensua amb  el consell 

escolar. 

4.1.9. PROJECTE INTERDISCIPLINAR 

Les competències bàsiques es desenvoluparan en les diferents àrees i amb activitats de diferents 

graus de complexitat que comportin connexions entre continguts intradisciplinaris o de la pròpia 

àrea i interdisciplinaris o de les diverses àrees, integrant les diferents experiències i 

aprenentatges dels alumnes. En cada cicle es realitzarà com a mínim un treball o projecte 

interdisciplinari de caire competencial sobre un aspecte de la realitat, amb activitats que 

requereixin l’aplicació de coneixements de diverses àrees.  (Decret 142/2007, de 26 de juny, pel 

qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària.) 

4.2. ORGANITZACIÓ DE LES ESCOLES 

4.2.1. ESCOLA LA BARQUERA. ALIÓ 

L’escola la Barquera es distribueix entre el primer cicle d’educació infantil, el segon cicle 

d’educació infantil i  educació primària. El nombre de dotacions de cada unitat ve determinada 

pel departament d’Ensenyament. 

4.2.1.1 ALUMNES 

L’organització de les aules es fa en funció del nombre d’alumnes que hi ha cada aquell curs. 

S’intentarà sempre que les dues aules quedin equilibrades per nombre de grups i d’alumnes. 

4.2.1.2. MESTRES 

El nombre total de dotacions de mestres de la ZER, d'acord amb els criteris de confecció de 

plantilles, correspon a la direcció de la ZER (escoltades les direccions de cada escola) assignar a 

cada escola el nombre de llocs de treball i la seva especialitat docent (preferentment d'educació 

infantil i primària) i el nombre de docents itinerants de la ZER amb criteris objectius per tal de 

donar resposta adient a les necessitats d'escolarització de l'alumnat de cada escola. L'assignació 

d'horari lectiu dels mestres itinerants es tindrà en compte complir amb els mínims curriculars de 

cada àrea. 

4.2.1.3.MARES I PARES 

Els pares i mares  tenen un representant per un període de 4 cursos, que assisteix a les reunions 

del  Consell Escolar  del Centre  i de la  ZER. La  majoria de pares i mares de l’escola  formen  part  

de  L’AMPA.  Aquesta  és  l’encarregada  d’organitzar  les activitats extraescolars . 

L’escola es reunirà amb les famílies sempre que sigui necessari. 

4.2.1.4. ALTRES 
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4.2.2. ESCOLA SANT JAUME DE BRÀFIM. BRÀFIM 

L’escola Sant Jaume de Bràfim, es distribueix en diferents grups de segon cicle d’educació infantil 

i  d’educació primària. El nombre de dotacions de cada unitat ve determinada pel departament 

d’Ensenyament. 

4.2.2.1. ALUMNES 

L’organització de les aules es fa en funció del nombre d’alumnes que hi ha cada aquell curs. 

S’intentarà sempre que les aules quedin equilibrades per nombre de grups i d’alumnes. 

4.2.2.2. MESTRES 

El nombre total de dotacions de mestres de la ZER, d'acord amb els criteris de confecció de 

plantilles, correspon a la direcció de la ZER (escoltades les direccions de cada escola) assignar a 

cada escola el nombre de llocs de treball i la seva especialitat docent (preferentment d'educació 

infantil i primària) i el nombre de docents itinerants de la ZER amb criteris objectius per tal de 

donar resposta adient a les necessitats d'escolarització de l'alumnat de cada escola. L'assignació 

d'horari lectiu dels mestres itinerants es tindrà en compte complir amb els mínims curriculars de 

cada àrea. 

4.2.2.3. MARES I PARES 

Els pares i mares de l’escola tenen  un representant escollit per votació, el qual assisteix a les 

reunions del Consell Escolar. Per altra banda l’escola té una Associació de Mares i Pares amb un 

president i un equip directiu de l’Associació. 

Cada curs es programen activitats dirigides a les famílies dels alumnes de l’escola. 

4.2.2.4. ALTRES 

-Servei de càtering menjador: L’escola compta amb un servei de menjador mitjançant una 

empresa de càtering. 

-Monitora de menjador: L’escola compta amb monitores en l’horari de menjador i un servei 

d’acollida per als alumnes d’infantil que necessitin romandre al centre de 12.00 a les 13.00 

hores. 

-Personal de neteja:  L’escola  disposa  de  personal  de  neteja  que  depèn de l’ajuntament de 

Bràfim
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El nombre total de dotacions de mestres de la ZER, d'acord amb els criteris de confecció de 

plantilles, correspon a la direcció de la ZER (escoltades les direccions de cada escola) assignar a 

cada escola el nombre de llocs de treball i la seva especialitat docent (preferentment d'educació 

infantil i primària) i el nombre de docents itinerants de la ZER amb criteris objectius per tal de 

donar resposta adient a les necessitats d'escolarització de l'alumnat de cada escola. L'assignació 

d'horari lectiu dels mestres itinerants es tenint en compte que es pugui complir amb els mínims 

curriculars de cada àrea. 

4.2.3.3. MARES I PARES 

Els pares i mares de l’escola tenen  un representant al Consell Escolar escollit per votació. 

Per altra banda, l’escola  té una Associació de Mares i Pares que també està representada al 

Consell Escolar i que col·labora amb l’organtizació d’activitats extraescolar així com en 

l’organització de les principals festes i cel·lebracions.  

Cada  curs es  programa  una  xerrada  dirigida a les  famílies  dels  alumnes  de  les escoles de la  

ZER Atzavara. Aquestes trobades s’organitzen de manera rotativa entre les quatre escoles de la 

ZER. 

4.2.3.4. ALTRES 

Servei de menjador escolar: l’escola disposa de servei de menjador escolar per aquells alumnes 

que així ho necessitin. 

Servei d’acollida: L’escola ofereix aquest servei -sempre que s’arribi a un mínim d’usuaris- en les 

franges de 8:00h a 8:45 i de 12:00 a 13:00 (per als alumnes d’educació infantil). 

Personal de neteja: l’escola disposa també d’una persona de neteja que depèn de l’Ajuntament 

de Nulles.
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5. ACORDS METODOLÒGICS 

Els acords metodològics són un recull de principis d’actuació pedagògica a nivell general de ZER 

els quals són directrius orientatives de treball  a l’aula. 

Donada la diversitat d’agrupaments i nombre d’alumnes de cada una de les escoles que 

conformen la ZER s’estableix que les metodologies  i els recursos emprats per a realitzar les 

activitats d’ensenyament-aprenentatge seran diversos i que s’adaptaran a les necessitats de la 

realitat de cada escola, dels alumnes i dins de cada àrea o àmbit. 

Els materials de treball a l’aula podran ser diversos en funció de les necessitats de cada curs 

escolar i grups d’alumnes i s’acorda utilitzar llibres de text, dossiers de treball o materials digitals 

entre d’altres. En algunes àrees els llibres de text s’utilitzaran de forma cíclica, és a dir el mateix 

llibre de text per a tot un cicle durant un curs. 

Com a metodologies de treball s’acorda que cada escola, en funció del moment i la realitat, 

aplicarà les més adequades les necessitat concretes dels seus alumnes. Tot i això s’intentarà 

sempre prioritzar metodologies centrades en l’alumne tals com els  treball per projectes, 

ambients, racons, treballs de recerca, diversitat organitzativa en el treball per parelles, en grups 

homogenis i heterogenis.  

S’intentarà motivar als alumnes a partir d’activitats relacionades amb l’entorn proper i situacions 

reals que potenciïn l’assoliment i desenvolupament de les competències bàsiques. 
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El treball sistemàtic es farà  a partir del llibre de text dels alumnes i de les fitxes corresponents a 

cada programació. 

Fulls de tamany DIN-A4. 

Posar el nom i el cognom a l’esquerra del full i la data a la dreta. 

Utilitzaran pauta Montessori. 

Llapis Steatdler del nº2. 

1 llibreta tamany DIN-A4 amb pauta Montessori (a poder ser). 

Biblioteca: 

A les escoles de la ZER que disposin de servei de biblioteca, els alumnes podran accedir al servei 

de préstec. 

A l’aula hi haurà una petita biblioteca amb llibres de la biblioteca de l’escola. 

Biblio-pati: Un cop per setmana l’encarregat de la biblioteca de l’escola prepararà una capsa amb 

llibres de la biblioteca (pensant en tots el cicles) i es baixarà al pati o al racó habilitat per aquesta 

activitat per a que els nens puguin mirar els llibres seleccionats. 

Expressió escrita: 

L’eina per escriure que s’utilitzarà serà el llapis. 

Algunes vegades, quan es faci text lliure s’utilitzarà la pauta Montessori; els exercicis de treball 

sistemàtic que es fan en el llibre de llengua s’utilitzarà la llibreta amb pauta Montessori. 

Començaran a escriure per explicar les vivències personals sempre per la mateixa estructura. Ex: 

“Vaig....”, quan els alumnes comencin a agafar més fluïdesa en la seva expressió aniran canviant 

l’estil i s'expressin  lliurement segons les seves necessitats. Seguirem el recurs d’escriure frases 

curtes. Introduirem alguns signes de puntuació (el punt, la coma, la interrogació i l’exclamació) i 

també la utilització de majúscules. 

Completar frases. 

Descripció de diferents elements (persones, objecte, paisatge...) amb una prèvia observació i 

guia donada pel mestre. 

Dictats: 

Dictat preparat: Els alumnes es llegeixen el text a dictar, es comenten les dificultats que 

presenta, en alguna ocasió es copia, i posteriorment es passa a fer-lo (dictats graduals; primer de 

paraules, després de frases i de textos).  

Dictats no preparats. 
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Durant la lectura; s’aniran verificant les hipòtesis aclarint possibles dubtes i plantejant les 

preguntes pertinents. 

Després de la lectura; es faran preguntes de comprensió per comprovar que s’ha entès 

l’argument o altres activitats que puguin reflectir la comprensió del mateix (dibuix,...). 

El treball de la lectura es realitza diàriament durant un mínim de 30 minuts,  i a més es treballarà 

en totes les àrees. 

El mestre serà el model lector, periòdicament llegirà en veu alta diferents textos. 

S’intentarà que els alumnes agafin agilitat, comprensió, expressió i gust per la lectura. A segon 

també es demanarà més fluides i entonació. 

5.1.3. CICLE MITJÀ 

Lectura 

La lectura és una eina vehicular per a l’aprenentatge de totes les matèries curriculars per tant 

s’ha de treballar la lectura comprensiva des del primer moment. 

Cal que els alumnes treballin diferents tipologies de text (narratiu, descriptiu, poètic, 

instructiu...) 

El treball sistemàtic es farà  a partir del llibre de text dels alumnes i de les fitxes corresponents a 

cada programació. 

S’ha d’aprofitar tot el material que ens arribi a les mans: catàlegs, llistes de preus, propagandes... 

Es contemplaran tres moments abans de qualsevol activitat lectora: 

Abans de la lectura: plantejament d’hipòtesis i activació dels coneixements previs. 

Durant la lectura: anar verificant si es compleixen les hipòtesis. Preguntes de comprensió. 

Després de la lectura: preguntes de comprensió per verificar si s’ha entès el text, completar 

resums, resumir la lectura. 

En la comprensió del text es treballaran diferent tipus de preguntes: de resposta literal, 

interpretatives, d’elaboració personal, aplicades... 

La lectura és diària, no necessàriament de textos de llengua 

Es treballen tot tipus de textos. 

Abans d’iniciar la lectura es plantegen una sèries d’hipòtesis a partir de les il·lustracions, títols, 

subtítols, índexs, tipus de lletra... 

Lectura en veu alta, de forma individual. 
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Copiant-lo abans de fer-lo. 

Deixant que se’l preparin a casa un dia abans. 

Autocorrecció i autoavaluació. 

Correcció entre tots comentant les dificultats que es presenten. 

Dictats interactius. Amb CD’s. Això fa que la velocitat sigui l’adequada , i a més  

més, permet eliminar qualsevol accent que pugui tenir el mestre. 

Dictats en línia a l’ordinador. 

Dictats de paraules amb dificultats. 

Expressió escrita 

Per tal d’aconseguir una bona expressió escrita cal treballa prèviament la comprensió. 

lectora i l’expressió oral. Cal treballar sistemàticament aspectes concrets: puntuació 

frases curtes ... i conèixer diferents tipologies de textos. 

Treball de textos de tipologia diversa a partir de models 

Tipus de textos a treballar: instructiu, narratiu, descriptiu, conversacional, poètic, ... 

Passes a seguir: 

1. Selecció del tipus de text 

2. Anàlisi de l’estructura del text 

3. Elaboració del text tenint en compte: 

4. Contextualització: destinatari, propòsit, missatge, emissor 

5. Planificació: pluja d’idees, formulació d’objectius 

6. Textualització: esborrany del text i text definitiu 

7. Revisió: relectura, text definitiu i edició 

8. Utilitzar diferents suports: ordinador, pissarra, paper. 

Expressió oral 

S’intentarà que els alumnes adquireixin nou vocabulari, l’utilitzin 

correctament  siguin capaços de parlar amb coherència, precisió, agilitat i bona dicció. 

Explicar vivències 

Fer converses dirigides (en petit grup o en grup classe) a partir d’un tema plantejat 

Fer exposicions ordenades sobre temes senzills 
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Llegir molt per fixar l’ortografia. 

Expressió oral 

Mateixa metodologia que a cicle mitjà però argumentant la complexitat dels textos, jocs o temes 

a treballar. 

5.1.5. ANGLÈS 

Utilització de la llengua estrangera per totes les tasques pròpies de la classe. La llengua es 

converteix en instrument necessari per a la comunicació a l’aula. 

Utilització de les dramatitzacions, TPR, rimes, cançons, story telling, flashcards i els jocs de rol 

per fomentar la comunicació amb llengua estrangera entre els alumnes. 

Utilització dels suports audiovisuals per a treballar les diferents destreses  de la llengua: 

listening, writing, speaking and reading. 

Aprofitament i ús de les noves tecnologies per a treballar les diferents competències de la 

llengua a l’aula. 

El treball sistemàtic es farà  a partir del llibre de text dels alumnes i de les fitxes corresponents a 

cada programació. 

Diversificació de les modalitats de treball per a oferir un marc real per a la interacció: en grups, 

petits grups, per parelles, individualment.. etc. 

Creació d’un clima de confiança, distensió i bon humor per a que es produeixin intercanvis 

verbals, fer jocs, simulacions, cantar, etc. 

Apropar la llengua a la realitat més propera de l’alumne per a aconseguir el seu interès i 

motivació cap a la comunicació en anglès, escollint sempre les situacions més reals possibles. 

Centrar la dinàmica de treball de l’aula en la comprensió i expressió oral. 

Aprofitar les celebracions i tradicions per treballar la llengua: introducció de vocabulari específic, 

ampliar el coneixement de les  festivitats i costums d'arreu del mon, etc. 

Ús d’estructures repetitives per tal de consolidar el vocabulari i gramàtica treballada. 

5.2. ACORDS DE L’ÀREA DE MATEMÀTIQUES 

5.2.1. EDUCACIÓ INFANTIL 

A partir de les rutines i les experiència quotidianes anirem introduint les matemàtiques. 

Aprofitarem qualsevol situació per treballar els conceptes matemàtics, ja sigui problemes, càlcul 

mental, mesura, geometria, temps, espai, mitjançant l’experimentació, observació, manipulació, 

classificació i relació.  
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(joc de dòmino musical, joc de memory, pràctica instrumental amb instruments de percussió 

Orff, etc). 

Cançó 

La cançó és l’element fonamental  de l’aprenentatge de l’educació musical. A través de la cançó 

s’aniran treballant alguns dels aspectes del llenguatge musical i les qualitats del so. 

El procés d’ensenyament-aprenentatge de la cançó a educació infantil  es realitza amb tot el 

grup-classe i es pot portar a terme amb diferents metodologies didàctiques: 

1-Per  imitació: la/el mestre canta una frase de la cançó i els alumnes la repeteixen imitant la el 

text rítmico-melòdic, i així successivament amb la resta de les frases de la cançó. 

2-Per repetició: durant el primer trimestre de P-3, alguns alumnes mostren certa timidesa a 

l’hora de cantar i per aquest motiu l’aprenentatge de la cançó es realitza per la repetició de la 

cançó durant algunes sessions o bé per l’escolta continuada de la música mitjançant el 

reproductor de CD. 

Audició 

Generalment les audicions es presenten mitjançant una història, conte que faci referència al 

contingut de la música, el seu compositor, els instruments que hi intervenen o altres aspectes. 

L’audició permet el reconeixement de qualitats del so (altura, intensitat, timbre, durada, etc) i 

elements del llenguatge musical d’expressió, textura, modulació, etc. La metodologia didàctica 

consisteix en l’escolta atenta de les audicions, reconeixement dels elements que es considerin 

fonamentals per part del mestre. Altres vegades serà necessari realitzar exercicis corporals 

d’expressió lliure o dirigida per tal d’assimilar o diferenciar les parts o frases melòdiques de les 

audicions. 

QUALITATS DEL SO 

Altura 

     El treball de la distància entre dues notes o sons es treballa mitjançant la diferenciació de 

l’agut i el greu. 

La seva distinció es fa de forma auditiva, mitjançant la discriminació de sons de la natura, de 

l’entorn, de coses de la casa, de veus humanes i del so dels instruments. 

Els cartells de distinció de l’agut i el greu són una eina que ajuda a l’infant a relacionar un so agut 

amb una imatge d’una caseta amb un puntet a la part de dalt i la del greu amb una caseta amb 

un puntet a la part de baix. 

Les històries del senyor agut i el senyor greu, o el Pepet i la Pepeta, són estratègies útils per al 

seu aprenentatge, així com la discriminació dins d’algunes audicions (p.e.: l’ase de Camille Saint-

Saëns) de les altures dels sons o bé utilitzant alguna de les cançons treballades a l’aula. 
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organitzar audicions a la mateixa escola per part d’alumnes estudiants de música, o de grups 

musicals del poble. Abans d’anar a un concert, visitar una exposició o vivenciar una acció 

coreogràfica convé fer activitats de preparació: conèixer els instruments que sentiran, escoltar 

algun dels fragments que s’interpretaran, investigar sobre els artistes o compositors, saber quins 

són els elements significatius de les produccions pictòriques o escultòriques, tot 

contextualitzant-les i donant referències de l’època, l’estil, el compositor, l’artista. Després 

caldrà organitzar activitats de recollida i tancament de l’activitat: un debat en què es posin en 

comú les impressions, un treball en petit grup sobre alguns elements, escriure una crònica. 

En definitiva, fer que els infants emprin els elements dels llenguatges en relació amb cada 

producció artística. És molt útil l’escolta de fragments curts que es puguin repetir perquè els 

infants els reconeguin. La repetició ajuda a entendre allò que s’escolta, acostuma a l’escolta i 

obre l’oïda a diferents propostes. Perquè els infants puguin percebre dissemblances és 

interessant brindar-los diferents estils de músiques en què es puguin apreciar contrastos. Les 

obres enregistrades són d’una durada adequada al grup i a l’edat dels infants i han de comptar 

amb els suports visuals necessaris 

A partir de les experiències pròpies i amb la identificació dels elements del patrimoni personal 

propi, l’infant començarà a descobrir i comprendre les manifestacions artístiques. Es poden 

iniciar en aquest coneixement a través de la seva història de vida, recopilant materials de tot 

tipus (en capses, baguls, maletes plenes d’elements singulars de la pròpia biografia, de cançons, 

dibuixos, fotografies, maquetes, itineraris i fotografies d’excursions, de programes, díptics, 

quadres, llibres, gravacions sonores, etc.). També s’han de dissenyar propostes per a la 

documentació i classificació d’elements lligats a l’entorn i de produccions artístiques 

entroncades a la societat actual. Aprofundirem en el treball relacionant-les amb els moments 

històrics, amb les realitats socials, tradicionals i folklòriques de Catalunya i d’arreu.  

És important incidir en aquells elements del patrimoni universal que han influït en les 

produccions artístiques dels artistes més propers. Viure experiències relacionades amb diversos 

elements del patrimoni artístic a través de materials didàctics, dels mitjans audiovisuals, de 

visites, concerts, o altres activitats relacionades amb l’entorn dels infants, els ha de permetre, al 

llarg de l’etapa de primària, adquirir un bagatge per poder percebre i analitzar el patrimoni 

artístic de Catalunya i d’arreu. Cal buscar indrets del patrimoni cultural i natural que respectin els 

criteris d’accessibilitat universal, accessibles i funcionals per a tothom.   

Pel que fa a l’entorn rural on està ubicada la ZER tindrem en compte el patrimoni arquitectònic, 

folklòric i musical, per tal que els infants i les famílies el coneguin i hi participin.  

Cal que l’infant, en acabar la primària, sigui capaç d’entendre i reproduir en una partitura senzilla 

els elements bàsics del llenguatge musical (les qualitats del so, la melodia, el ritme i la 

simultaneïtat sonora).  

En finalitzar l’etapa de primària els infants han de ser capaços de cantar cànons i peces a dues 

veus. És convenient escoltar diferents versions del repertori que es treballa, així com 
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Els dispositius i aplicacions digitals també són recursos a tenir en compte i a integrar perquè són 

útils i fàcils d’utilitzar (tauletes sonores, editors, seqüenciadors...). També és important 

organitzar trobades amb músics, tallers de percussió corporal, instruments tradicionals del 

patrimoni català (flabiol, tamborí...), entre d’altres.  

Cal comptar també amb els infants que estudien un instrument fora de l’entorn escolar perquè 

donen riquesa als conjunts instrumentals i vocals de l’escola, de la mateixa manera que donen a 

conèixer de ben a prop els instruments als companys que no estudien música com a activitat 

complementària.  

 

6. AVALUACIÓ  

6.1 AVALUACIÓ INTERNA 

En el marc de l'autonomia que estableixen la Llei d'educació de Catalunya i el Decret 102/2010, 

de 3 d'agost, que despleguen aquest aspecte, els centres educatius que presten el Servei 

d'Educació de Catalunya han d'avançar en l'elaboració del seu projecte educatiu i assolir un 

major grau d'autonomia pedagògica, organitzativa i de gestió per la qual és indispensable 

l'autoavaluació i la rendició de comptes.  

L’avaluació interna de centre és una eina de reflexió per al coneixement i la millora constant del 

servei educatiu que oferim. 

El conjunt d’actuacions d’avaluació ens proporcionen un coneixement aprofundit i 

interrelacionat de la realitat educativa, útil per a la presa de decisions que contribueixi a la 

millora de la gestió del centre i de la gestió del currículum, posant una atenció especial en la 

millora dels resultats d’aprenentatge de l’alumnat. 

El nostre plantejament de l’avaluació pretén relacionar els resultats d’aprenentatge dels 

alumnes, els processos d’ensenyament i aprenentatge, la gestió dels recursos i els objectius que 

ens proposem, d’acord amb les característiques del nostre context . L’avaluació ens ajuda a 

obtenir una visió global del funcionament i dels resultats, identificant les bones pràctiques i els 

aspectes susceptibles de millora. 

Cada curs escolar, dins de la Programació General Anual s’estableix un aspecte a avaluar en 

l’àmbit pedagògic i en l’àmbit organitzatiu. A partir dels resultats de les proves d’avaluació 

diagnòstica i de Competències bàsiques que realitza el Departament d’Educació de forma 

externa es realitza una valoració per part de les direccions dels centres dins del Consell de 

Direcció i es realitza una proposta d’avaluació interna per a tota la ZER. Mitjançant una prova a 

l’inici de curs s’estableixen uns objectius de millora i es realitza una proposta de canvi a nivell 

metodològic i pedagògic. Durant el segon trimestre aquests canvis  es porten a la pràctica (dins 

la programació, canvis pedagògic i metodològics ). Durant el tercer trimestre es torna a passar la 

mateixa prova per tal d’analitzar si els resultats dels alumnes han millorat. 
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Normes d’Organització i funcionament, Projecte Lingüístic, Pla de convivència, Pla de les 

Tecnologies de l’Aprenentatge i el coneixement, etc).  

Donat que aquests són uns documents extensos, dins del Projecte Educatiu es fa una petita 

referència a quins són els principals aspectes que conté. Els projectes complerts formen part de 

la documentació pedagògica de la ZER. 

8.1.PROJECTE LINGÜÍSTIC 

L’Estatut d’autonomia de Catalunya determina, en l’article 6, que la llengua pròpia de Catalunya 

és el català i que és també la llengua normalment emprada com a vehicular i d’aprenentatge en 

l’ensenyament. En el mateix sentit, la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, en 

l’article 20 defineix la llengua catalana com a llengua pròpia de Catalunya i de l’ensenyament en 

tots els seus nivells educatius. I la Llei d’educació fixa el règim lingüístic derivat de l’Estatut, que 

en l’article 143.1 estableix que correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de 

llengua pròpia i, per tant, determina el règim lingüístic del sistema educatiu amb la finalitat de 

garantir la normalització lingüística del català. La llengua occitana, denominada aranès a l’Aran, 

és la llengua pròpia d’aquest territori i és oficial a Catalunya, d’acord amb el que estableixen 

l’Estatut, la Llei 35/2010, d’1 d’octubre, de l’occità, aranès a l’Aran i la Llei de política lingüística. 

Per tant, totes les referències que en aquest document es facin a la llengua catalana seran 

d’aplicació a l’occità en el cas de l’Aran.  

Així, l’article 35.2 de l’Estatut, que regula el sistema educatiu a Catalunya, garanteix a tota la 

població escolar, sigui quina sigui la seva llengua habitual en iniciar l’ensenyament, el 

compliment del deure i l’exercici del dret de conèixer amb suficiència oral i escrita el català i el 

castellà a més de l’aranès, en el cas de l’Aran. Igualment, l’article 50.6 estableix com a principi 

rector de les polítiques públiques la garantia de l’ús de la llengua de signes catalana. D’acord 

amb la Llei 17/2010, del 3 de juny, la llengua de signes catalana (LSC) és la llengua pròpia de la 

comunitat de signants de Catalunya.  

La Llei 17/2010, del 3 de juny, de la llengua de signes catalana, a l’article 5, estableix que, en 

l’àmbit escolar, se’n garanteix l’aprenentatge en la modalitat educativa bilingüe, en què és 

llengua vehicular d’ensenyament juntament amb el català, i les altres llengües orals i escrites 

oficials a Catalunya. 

La Llei 12/2009, d’educació, reforça la importància del català i el seu aprenentatge com a llengua 

pròpia de Catalunya i factor d’inclusió social, i fa una aposta per la potenciació del plurilingüisme 

a les escoles assegurant, com a mínim, un bon nivell d’aprenentatge d’una tercera llengua, 

d’acord amb el que estableix l’article 44.2 de l’Estatut.  

 

D’altra banda, els currículums prescrits pel Govern de la Generalitat estableixen el marc de 

competències bàsiques necessàries per aconseguir el plurilingüisme eficaç de tot l’alumnat. 

Aquests currículums presenten de manera agrupada objectius i continguts lingüístics amb la 



PEZ de la ZER Atzavara 
Alió, Bràfim, Nulles i Vilabella 

 

80 

El castellà es treballa a nivell oral i escrit en tots els cicles. Hi ha una coordinació amb  

l’assignatura de llengua catalana per tal d’aprofitar les estructures comunes. 

A P-5 es comença l’aprenentatge de l’anglès de forma oral. Es treballa  introduint el vocabulari 

bàsic per mitjà de cançons, jocs, recursos audiovisuals...  

A la ZER es tenen en compte els criteris d’utilització d’un llenguatge no sexista ni androcèntric.  

També s’ha regulat el català en els tres àmbits (comunitat educativa, activitats administratives i 

comunicacions amb l’entorn). 

La ZER vetlla perquè el català continuï essent la llengua vehicular i d’aprenentatge, a la vegada 

que hi hagi una presència adequada de les altres llengües curriculars i un reconeixement de les 

de la nova immigració. 

9.2. PLA D’ACCIÓ TUTORIAL 

Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació. 

Article 2. Principis rectors del sistema educatiu 

2.3 f El sistema educatiu es regeix pels principis organitzatius següents: El compromís de les 

famílies en el procés educatiu i l’estímul i el suport per a fer-lo possible. 

Article 57. Educació bàsica 

57.7 L’acció tutorial a l'educació bàsica, que comporta el seguiment individual i col·lectiu dels 

alumnes, ha de contribuir al desenvolupament de llur personalitat i els ha de prestar l'orientació 

de caràcter personal, acadèmic i, si escau, professional que els ajudi a assolir la maduresa 

personal i la integració social. Per a facilitar a les famílies l'exercici del dret i el deure de 

participar i d'implicar-se en el procés educatiu de llurs fills, els centres han d'establir 

procediments de relació i cooperació amb les famílies i els han de facilitar informació sobre 

l'evolució escolar i personal de llurs fills. 

 Decret 102/2010 del 3 d’agost d’autonomia de centres educatius. 

Article 15, Acció tutorial 

1. L'acció tutorial té per finalitat contribuir, en col·laboració amb les famílies, al 

desenvolupament personal i social de l'alumnat en els aspectes intel·lectual, emocional i moral, 

d'acord amb la seva edat, i comporta el seguiment individual i col·lectiu de l'alumnat per part de 

tot el professorat. 

2. Les actuacions associades a l'acció tutorial, com a mínim, han de: 

a) Informar les mares, els pares o tutors/es sobre l'evolució educativa dels seus fills i filles, i oferir-

los assessorament i atenció adequada. 
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8.3. PLA D’ACOLLIDA 

La ZER disposa d’un pla d’acollida que facilita la incorporació de l’alumnat nouvingut. Val a dir 

que la ZER no compta amb aula d’acollida i s’atén  aquest alumnat segons els recursos i 

possibilitats de que es disposa. 

8.4. PLA DE CONVIVÈNCIA 

El Projecte de convivència de la ZER Atzavara és el document que engloba el conjunt d’accions 

encaminades a la millora de la convivència en els nostres escoles i recull les intervencions que el 

centre docent desenvolupa per tal de capacitar tot l’alumnat i la resta de la comunitat educativa 

per a la convivència i la gestió positiva de conflictes.  

Aquestes accions poden anar adreçades a la millora de la convivència a l’aula, al centre o a 

l’entorn, en el ben entès que la permeabilitat entre aquests tres àmbits d’intervenció afavoreix 

la transferència d’aprenentatges, valors, creences, actituds i hàbits relacionals.  

També recull els mecanismes que el centre estableix a l’hora de resoldre els conflictes que es 

produeixen en els tres àmbits als que s’ha fet esment (aula, centre, entorn) i de crear una 

atmosfera de treball i convivència segura i saludable. 

El Projecte de convivència representa una manera de pensar en com treballar el 

desenvolupament personal i col·lectiu de cada alumne. 

El Projecte de convivència és el document que engloba el conjunt d’accions encaminades a la 

millora de la convivència en el centre educatiu i, per tant, recull les intervencions que el centre 

educatiu desenvolupa per tal de capacitar tot l’alumnat i la resta de la comunitat educativa per a 

la convivència i la gestió positiva de conflictes.  

Aquestes accions poden anar adreçades a la millora de la convivència a l’aula, al centre o a 

l’entorn, en el benentès que la permeabilitat entre aquests tres àmbits d’intervenció afavoreix la 

transferència d’aprenentatges, valors, creences, actituds i hàbits relacionals. També recull els 

mecanismes que el centre estableix a l’hora de resoldre els conflictes que es produeixen en els 

tres àmbits als que s’ha fet esment (aula, centre, entorn) i de crear una atmosfera de treball i 

convivència segura i saludable.  

El Projecte de convivència representa per als centres una manera de pensar en com treballar el 

desenvolupament personal i col·lectiu de cada alumne 

La Llei Orgànica 2/2006 de 3 de maig, d’Educació (BOE núm. 106) estableix a l’article 121 apartat 

2n., l’obligatorietat que tots els centres elaborin un Pla de Convivència i l’incloguin dins el 

Projecte educatiu de centre. 

D'altra banda el Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l'alumnat i regulació de 

la convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya reforça el caràcter educatiu 

que han de tenir el processos i les accions que s'emprenguin, tant per prevenir com per corregir 
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banda s’encarrega d’assistir al seminari TAC de l’Alt Camp, per tal de recollir i transmetre a la 

resta del claustre totes les informacions didàctiques i pedagògiques que les noves Tecnologies 

ens poden oferir. A més molt mestres es comencen a interessar en cursos de PDI. 

S’han realitzat pàgines web dels centres i de la ZER i blocs que han permès  millorar les 

informacions que reben les famílies respecte a tot el que fa referència als centres. 

8.6. NOFZ 

Les normes d’organització i funcionament de la ZER Atzavara recullen el conjunt d’acords i 

decisions d’organització i de funcionament que s’hi adopten per fer possible, en el dia a dia, el 

treball educatiu i de gestió que permet assolir els objectius proposats en el projecte educatiu de 

la ZER i en la seva Programació General Anual.  

Pretenem que el conjunt de normes d’organització i funcionament de la ZER Atzavara siguin 

coherents amb els principis, valors, objectius i criteris educatius determinats en el Projecte 

Educatiu. 

Hem volgut fer un document singular, propi i específic de la nostra ZER, amb una clara 

especificació de les normes de convivència a partir d’una anàlisi de la realitat, amb el propòsit de 

millorar la convivència i la relació entre tots els membres que formen part de la Comunitat 

Educativa. 

Correspon al consell escolar, aprovar les normes d’organització i funcionament i les seves 

modificacions. En ambdós casos, es poden aprovar globalment o per parts. 

8.7. DOSSIER DE BENVINGUDA  I KIT DE SUPERVIVÈNCIA DE MESTRES 

A cada centre de la ZER hi ha disponible un dossier de Benvinguda de mestres on s’explica als 

mestres nouvinguts el funcionament de la ZER i l’organització general dels centres. Aquests 

dossiers s’actualitzen cada any i es troben en format electrònic dins l’apartat de “mestres 

nouvinguts” de l’espai google de la ZER Atzavara. 

8.8. PROJECTE DE DIRECCIÓ DE LA ZER ATZAVARA  

El PEZ es troba vinculat al Projecte de direcció de la ZER Atzavara que és el que estableix els 

objectius a assolir durant un període de quatre anys. Un cop finalitzat aquest període es revisen 

els objectius del PEZ i del Projecte de direcció i es realitzen les millores i propostes que siguin 

adients per tal d’assolir noves fites o canvis en la metodologia, documentació, estratègies, 

organització pedagògica, etc. 

 

9. PÀGINA WEB DE LA ZER ATZAVARA 


