
PROJECTE EDUCATIU DE LA ZER DEL MOIANÈS. 
 
1.- TRETS D’DENTITAT. PRINCIPIS  
 
 La Zona Escolar Rural  El Moianès  és una unitat escolar 
pública  que forma part d’unes Comunitats Educatives  
integrades per les escoles de Calders, Castellcir,l’Estany, 
Monistrol de Calders, Mura, Sant Quirze Safaja i 
Collsuspina .  
 A la Z.E.R. ens proposem aconseguir una escola d’àmbit 
rural de qualitat  amb la col.laboració expressa de 
mestres,pares,alumnes, ajuntaments i tots els àmbit s de 
cada comunitat  que puguin i vulguin treballar juntament amb 
els centres per una societat compromesa amb Catalunya i el 
Món, més democràtica, acollidora, coeducativa i amb  un gran 
respecte per la diversitat. 
 
 L’entorn de les escoles de la Z.E.R. pertany a un medi 
rural, de poblets petits però vius i amb voluntat d e ser. 
Així, doncs, la nostra Z.E.R. ha de buscar la impli cació 
directa amb l’entorn i estarà amatent a les activit ats 
culturals dels nostres pobles, se’n farà ressò i pr ocurarà 
contribuir-hi com a element dinamitzador en la mesu ra de 
les seves possibilitats, capacitats i competències,  colze a 
colze amb ajuntaments, famílies i entitats. 
 
 Com que entenem l’ensenyament bàsic dins del segme nt 
d’edat que comprèn els nens i nenes de zero a setze  anys, 
participem i promovem coordinacions amb els centres  
d’infantil de primer cicle (zero-tres anys ) i amb els 
centres de secundària obligatòria (dotze-setze anys ), amb 
l’horitzó d’oferir a l’alumnat una etapa educativa 
obligatòria coherent. 
  
 La nostra ZER asummeix com a seus els quatre pilar s de 
l’educació mencionats en l’Informe Delors 1: 
 
  Aprendre a ser 
  Aprendre a fer  
  Aprendre a conèixer  
  Aprendre a conviure  
 

Així doncs, treballem per a fer possible una 
estructura organitzativa, un ambient educatiu i un projecte 
curricular que permetin desenvolupar aquestes quatr e bases 
de l’ensenyament i l’aprenentatge. 
 
 

                                                           
1Del ors, Jacques i altres  “ Educació: Hi ha un tresor amagat a dins.”   UNESCO  
Barcelona 1996.  



 També volem tendir a aconseguir els deu punts que 
l’OCDE l’any 1991 va concloure com a premises bàsiq ues per 
una escola eficaç. 2   
  

1.-Una escola amb un clima favorable per 
l’aprenentatge, on existeix un compromís amb normes  i 
finalitats clares i compartides. 

 
2.-Una escola on els professors treballen en equip,  

col.laboren en la planificació, coparticipen en la presa de 
decisions, es troben compromesos en la innovació i es 
responsabilitzen de l’avaluació de la pròpia pràcti ca. 
Sempre en el marc d’un currículum suficientment fle xible.  

 
3.- Una escola on existeix una direcció eficaç, 

assumida, que no es contraposa amb la necessària 
participació i col.legialitat. 

 
4.- Una escola que disfruta d’una considerable 

estabilitat en l’estament docent. 
 
5.- Una escola on existeixen oportunitats de formac ió 

permanent relacionades amb les necessitats de l’esc ola. El 
criteri decisiu és que els programes de formació es  
relacionin directament amb les necessitats de l’esc ola. 

 
6.- Una escola on el currículum es planifica 

curosament i inclou tant les àrees que permetin als  alumnes 
adquirir els coneixements i les destreses bàsiques com les 
indicacions per una avaluació continuada, al mateix  temps 
que reflexa els valors assumits per l’escola. 

 
7.- Una escola oberta als pares on aquests recolzen  la 

tasca educativa del centre i on es compta amb el se u suport 
i la seva col.laboració, on tenen un nivell importa nt 
d’implicació. 

 
8.- Una escola on existeixen uns valors propis, 

reflexe de la seva identitat i propòsits, que són 
compartits pels seus components. 

 
9.- Una escola on es racionalitza l’ús del temps 

d’aprenentatge, articulant les àrees i les seqüènci es 
didàctiques de manera que s’evitin duplicitats i 
repeticions innecessàries. Una escola on els alumne s es 
senten implicats contínuament en activitats d’apren entatge, 
sense interrupcions innecessàries ni entre classes ni en 
una mateixa classe. 
                                                           
2 L’Organització per la Cooperació i el Desenvolupament a Europa (OCDE), l’any 1991, després de fer 
una anàlisi comparativa de la qualitat de l’ensenyament a diversos països europeus, va elaborar aquest 
informe en el qual es defineixen els deu punts per aconseguir una escola eficaç. 



 
10.- Una escola que compta  amb el recolzament acti u 

de les autoritats educatives responsables, la feina  de les 
quals es centra en facilitar els canvis necessaris per tal 
d’aconseguir les característiques apuntades.  
 
 
 
2.-OBJECTIUS 
 
 
 Per les peculiaritats específiques dels nostres 
centres i la societat que els envolta, caldrà conte mplar 
els següents objectius: 
 
 -Una educació integradora basada en el respecte a la 
diferència d’edat, sexe, capacitats i procedència. 
 
 -Un treball educatiu basat en la implicació i 
participació de tota la comunitat educativa:mestres , 
famílies, agents culturals i socials, ajuntaments, alumnat 
i voluntariat. 
 
 -Una valoració i estimació del propi medi. 
 
 -Una atenció al tracte personalitzat i individual de 
l’infant dins de la dinàmica diversa de cada grup, atenent 
al respecte a la seva pròpia evolució. 
 
 -Establir una bona relació mestre-alumne-família e n 
tot el procés curricular 
 
 -Adequar el currículum a un entorn d’aula composat  per 
diversos nivells 
 
 -Planificar les activitats de manera que afavoreix in 
la convivència entre nivells, edats, sexes i pobles  veïns. 
 
 -Elaboració de programes que desenvolupin una dinà mica 
de treball individual, en petits grups, en grups-cl asse , 
escoles i zona. 
  
 -Creació de marcs d’activitats que afavoreixin la 
participació de les famílies, els agents culturals i 
socials, l’exalumnat i els voluntaris. 
 
 -Crear didèctiques que aconsegueixin que els nens i 
nenes siguin conscients de les seves possibilitats i 
mancances, de manera que ells mateixos siguin prota gonistes 
del seu propi procés d’aprenentatge. 
 



 
3.- METODOLOGIA  
 

El treball a la classe està organitzat de manera qu e 
els nens i nenes vagin construint els seus aprenent atges 
durant la seva estada a l’escola i, a més a més, 
adquireixin elements suficients per poder continuar  
aprenent quan deixin l’àmbit escolar. 
 
 Per tot això, intentem  treballar des  de la conce pció 
”constructivista”, això vol dir, a grans trets, par tir de 
la funció social i socialitzadora de l’ensenyament.  La 
realitat de cada nen i nena serveix per avançar 
significativament en l’adquisició dels diferents 
aprenentatges, posant èmfasi tant en els resultats com en 
els processos. El constructivisme parteix del caràc ter 
actiu de l’aprenentatge, considera que aquest és fr uit 
d’una construcció personal en interacció amb els ag ents 
culturals i socials. Aprenem quan som capaços d’ela borar 
una nova representació del que estem treballant a p artir 
dels coneixements previs i en directe integració am b el  
medi. Només d’aquesta manera podrem aprendre 
significativament, i avançar en la construcció el p ropi 
coneixement. És un procés d’integració, modificació , 
d’establiment de relacions i de coordinació entre e squemes 
de coneixement que ja posseïm.  
 
 L’organització de l’escola i la classe es basa en 
propiciar un marc d’investigació, descoberta i refl exió 
sobre els temes que volem treballar, ja sigui perqu è s’han 
escollit en assemblea o bé perquè ens venen donats pel 
Disseny Curricular corresponent. 
 
 La materialització actual d’aquesta manera de 
treballar és la següent: 
 
 -El treball sistemàtic (àrees o blocs de treball) 
 -El treball per descobriment (projectes, de trebal l, 
recerques, investigacions,tallers, treballs de camp  i 
sortides ) 
 -El  treball  d’organització  i  autonomia  person al  
( racons, plans de treball individuals, hàbits d’au tonomia 
bàsics, organització per agenda, organització per 
assemblea) 
  
  
 
3.1.- El Treball sistemàtic : és el treball fet en les àrees 
instrumentals, les llengües i les matemàtiques des de les 
quals durant cada curs, els nens i nenes van avança nt en el 
seu coneixement, ja sigui de manera individual o en  grup. 



Aquest treball sistemàtic parteix de la globalitat dels 
aprenentatges i de mica en mica, en una progressió creixent 
a cada cicle educatiu, es complementa amb un trebal l més 
analític. Cada cicle educatiu, amb el vist-i-plau d el 
claustre, escollirà cada principi de curs els mater ials més 
adients per dur-lo a terme. Es tindrà en compte la realitat 
de cada grup i la de cada nen i nena en particular per tal 
d’aconseguir l’objectiu de treball constructivista 
plantejat anteriorment. 
 
3.2.- El treball per descobriment : és el treball plantejat 
a les àrees més relacionals, especialment les de 
coneixement del medi, però també obert a totes les altres 
àrees del currículum. Poden ser projectes individua ls ( 
recerques ) o bé col.lectius ( investigacions, proj ectes..) 
tot seguint sempre els processos d’una seqüència 
d’aprenentatge. 
 
 D’aquesta manera ens adonem que els nens i nenes 
aprenen d’una manera significativa, assimilen tot a llò que 
van treballant i van adquirint un mètode de treball  que 
després poden aplicar a petites investigacions pers onals 
cada vegada menys pautades. La intervenció del mest re és 
essencial, així com els materials que hi ha d’haver  a 
l’escola. Uns i altres s’han d’anar adaptant a les 
necessitats de cada moment. 
 
 Un punt molt interessant és tot allò referent al 
tractament de la informació. A la classe s’aprenen pautes 
per a consultar tot tipus de textos i materials. El s nens i 
nenes vans trobant estratègies per presentar les se ves 
descobertes ( dibuixos, resums, esquemes...) Així, a poc a 
poc, es va adquirint un hàbit de treball, d’investi gació, 
de “ganes d’aprendre”. 
 
 
3.3.- El treball d’organització  i autonomia personals : Amb 
aquesta organització pretenem el següent: 
 
 -Tenir material seqüenciat de les diferents àrees per 
poder-lo adaptar a l’evolució personal d’aprenentat ges de 
cada nen, nena, per tal d’introduir nous conceptes i 
reforçar-ne altres. 
 
 -Organitzar la classe amb espais adequats per dur a 
terme les activitats de racons i plans de treball. 
 
 -Que cada nen i nena de la Zona aprengui a organit zar-
se l’espai i el temps, i a ser conscient del seu pr océs 
d’aprenentatge tot portant un autocontrol de la sev a feina. 
 



 
 Un altre punt definitori de la metodologia de la Z ona 
Escolar Rural El Moianès és l’autogestió de les aul es amb 
L’ Assemblea  de classe. L’assemblea és la reunió plenària de 
la classe on es dicuteixen tant els projectes de tr eball i 
el treball individualitzat a ralitzar la seva avalu ació com 
la regulació de l’ordre i del funcionament del col. lectiu 
de la classe, de l’escola i de la Zona. Té una peri odicitat 
mínima d’un cop setmanal i disposa d’una bústia obe rta on 
el mestre i els nens i nenes poden proposar, sugger ir,i 
queixar-se sobre qualsevol tema relacionat amb la d inàmica 
de la classe, de l’escola o de la zona. 
 
 
4.- ESTRUCTURA ORGANITZATIVA 
 
 Començarem parlant de l’estructura interna de la Z ona, 
que és l’eix vertebrador de la nostra organització,  i 
després ens referirem a l’estructura interna dels c entres 
que la integren. 
 
  
4,1.- La Zona Escolar Rural del Moianès. 
 
4.1.1.- El Consell Escolar. 
 
 És l’òrgan de participació de tots els àmbits 
implicats en l’educació de les comunitats educative s de la 
Z.E.R., pel debat, la presa de decisions de caràcte r 
estructural, funcional i organitzatiu. Està format per tots 
els sectors implicats en l’ensenyament dels nostres  pobles 
en la proporció que la normativa vigent estableix. Però a 
banda d’això la nostra Comunitat d’Aprenentatge est ablirà 
una assemblea amb altres sectors de la comunitat co m 
l’alumnat, les famílies, el voluntariat, col.lectiu s que 
s’impliquin en projectes etc. Aquest Consell Escola r 
Ampliat debatrà projectes i els exposarà al plenari . Tindrà 
un caràcter consultiu però en gran mesura procurare m que 
les decisions preses en aquesta assemblea siguin 
voluntàriament vinculants als Consell Escolar.   
 
 Consell Escolar estricte  
 
 El director/a. 
 Un metre per cada centre. 
 El/la secretari/a.( amb veu però sense vot) 
 Un representant dels pares. 
 Un representant per cada ajuntament. 
 
 
 



 
Consell Escolar ampliat de la Comunitat d’Aprenenta tge 
Z.E.R. El Moianès.  

 
 
 Tots els mestres 
 Diversos representants de pares de cada escola 
 Representants d’alumnes de cicle superior 
 Exalumnes que desenvolupin tasques als centres 
 Voluntaris i representants d’àmbits de la comunita t 
     que treballin en projectes dels centres. 
 Representants dels ajuntaments 
 Altres. 
 

Per altra banda, cadascun dels centres tindrà el 
Consell d’Escola establert a partir dels representa nts de 
cada poble al Consell Escolar   de Z.E.R. que tract arà els 
temes purament locals.  
 
 
 
 
Ajuntaments      Consell       Voluntariat  

      Escolar Z.E.R.      
Pares         Altres estaments 

de la comunitat.  
 
Alumnes              

Antics alumnes  
 
 
 
      
 
     Escola     
 
  Consell d’Escola 
 
Ajuntaments Claustre  
Pares  de 
Alumnes  centre 

 
  
 
 Les competències del Consell Escolar de Z.E.R. són  les 
que li atorga la llei: aprovar projectes educatius,  els 
curriculars, els plans anuals de centre, els temes 
administratius, pressupostaris i les decisions o qü estions 
que surtin i afectin al funcionament general de la zona. 
 
 
 
 



4.1.1.1.- Participació dels mestres. 
 
 Tots els mestres de la Zona formen part del claust re 
de la Z.E.R. El claustre és al màxim òrgan de discu ssió, 
participació, decisió i organització de totes les 
activitats educatives de la Zona. És l’assemblea de cisòria 
dels projecte curricular i dels plans anuals. També  és 
l’encarregat de proposar al Consell Escolar aquells  temes 
que al aprovar col.legiadament entre  pares, ajunta ments i 
mestres. 
 
 El claustre de mestres de la nostra Z.E.R. està fo rmat 
pels mestres amb tutoria i mestres sense tutoria. E ls 
primers són els responsables d’un grup determinat d ’alumnes 
d’alguna de les quatre escoles, encarregats de diri gir 
l’assemblea de les classes i de convocar i conduir la 
relació amb els pares sigui en assemblea o en entre vista 
particular. També coordinen els informes. Els mestr es sense 
tutoria s’encarreguen de coordinar una àrea concret a del 
currículum: música, llengua estrangera, educació fí sica, 
educació especial o altres funcions que determini e l 
claustre. 
 
 El claustre decidirà quins mestres fan itinerància  o 
especialitat i quins seran tutors d’un grup.  
 
 Les estructures que emanen del claustre i que ajud en 
al seu funcionament són les següents: 
 
 
 -Equip de coordinació, ( o equip directiu ), forma t 
pel director/a, el/la cap d’estudis i el/la secretà ri/a. És 
l’encarregat de dinamitzar el claustre i alhora de dur a 
terme i representar les decisions preses al claustr e. Es 
treballarà en equip i es consensuaran les resolucio ns. 
 
 *Director/a: S’encarrega de representar la Z.E.R.,  
dinamitzar les reunions del claustre i del Consell Escolar 
així com coordinar i promoure les activitats de la Z.E.R. 
en general. 
 * Cap d’estudis: Dinamitza els aspectes pedagògics  i 
coordina la unificació de criteris en les programac ions, 
activitats i avaluació. 
 
 * Sercretàri/a: Coordina les tasques administrativ es 
internes i externes, juntament amb l’administratiu/ va que 
nomeni el Departament. 
 
 -Els cicles: Són els motors del treball pedagògic,  
tant del dia a dia a les classes com de les revisio ns dels 
Projectes Curriculars ( metodologia, aspectes d’alg unes 



àrees, avaluació...) Actualment en funcionen tres: 
Infantil, Primària petits (1r,2n,3r) i Primària gra ns 
(4rt,5è,6è). 
 Es poden fer altres divisions atenent a la poblaci ó 
escolar dels nostres centres i les ràtiosq que es 
produeixin. Els mestres participen en un o altre ci cle en 
funció del grup de la planificació, seminaris, plan s de 
treball departaments etc. 
  
 Cada cicle té un/a coordinador/a  de cicle. 
S’encarrega de convocar, conjuntament amb l’equip d irectiu, 
i dinamitzar les reunions de cicle. També coordinen  
l’organització de les activitats de cicle conjuntam ent amb 
tots els altres components.( sortides, colònies, ac tivitats 
fora d’aula...) 
 
 Cada cicle també tindrà un responsable de sortides  que 
farà els contactes necessaris tant pel transport co m per 
les visites i estades a convenir. 
 
 
 -Els Departaments: Són òrgans de planificació de l es 
activitats des del punt de vista d’una àrea concret a. És on 
s’elaboren els dissenys curriculars per cada àrea i  on es 
fan les avaluacions pertinents. Un cop elaborats es  
dissenys curriculars, es deixaran els departaments per a 
qüestions molt concretes i que es limitin a alguna sessió 
puntual amb un especialista o amb els més ‘experts’  en una 
àrea específica. 
 
 Cada Departament té el seu/a responsable o 
coordinador. S’encarrega de convocar, conjuntament amb 
l’equip directiu, i dinamitzar les sessions de treb all. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA 
 
 
Ajuntaments      Consell       Voluntariat  

      Escolar Z.E.R.      
Pares         Altres estaments 

de la comunitat.  
 
Alumnes              

Antics alumnes  
 
 
     Escola       Equip de  

Coordinació 
         -Director 

  Consell d’Escola      -Cap d’estudis 
         -Secretari 
Ajuntaments Claustre    
Pares    de        
Alumnes   centre        Relació amb: 

          - SS.TT. 

          - Inspecció 

Escola   CLAUSTRE DE   - Altres          

                MESTRES Z.E.R 
  Consell d’Escola 
       Mestres tutors i     CICLES 
Ajuntaments Claustre     especialistes  
Pares    de        -Coordinador de cicle 
Alumnes   centre        -Coordinador de                 
                                                                     sortides 

 
 

            S’organitza  
     Escola         bàsicament en cicles 
                        I també en    DEPARTAMENTS I 
  Consell d’Escola          Departaments i   COMISSIONS 
    Comissions de treball.  -Llengua 
Ajuntaments Claustre       -Educació física  
Pares    de        -Plàstica 
Alumnes   centre        -Revista 
          -Experimentals  
 

 
     Escola 
 
  Consell d’Escola 
 
Ajuntaments Claustre 
Pares    de 
Alumnes   centre 

 
 
Relació del claustre amb: 
-Consell Comarcal 
-EAPs 
-Altres  
 



 


