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Les activitats que conformen aquest Pla de Treball són agrupades en els 
següents apartats: 

 

- GESTIÓ DE LA ZONA. 

- ÀREES DE PROGRAMACIÓ I REALITZACIÓ COMUNES. 

- ACTIVITATS EXTRAESCOLARS. 

- FORMACIÓ PERMANENT. 

- PROJECTES I PROGRAMES. 
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GESTIÓ DE LA ZONA. 
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1.- EQUIP DIRECTIU. 

Objectius: 

- Definir l'Equip Directiu en els càrrecs de Director de Zona, Secretari – 

      administrador i Cap d'Estudis. 

- Continuar la gestió administrativa i comptable de la Zona.  

- Identificar les competències bàsiques en el Projecte Curricular de Zona. 

- Tirar endavant les línies bàsiques d’acció del Projecte Pedagògic. 

- Fer operativa la revista digital. 

Actuacions: 

- Elaboració de la Programació General de Zona pel curs 03-04. 

- Manteniment de la revista digital. 

- Reunió cada dimecres a la tarda per resoldre aspectes puntuals i 
confeccionar l’ordre del dia del proper Claustre. 

Període de realització: 

Setembre 03 - Juny 04. 

Partida de pressupost a càrrec de la Zona: 

- Material d'oficina...........................................  70 euros 

- Fotocòpies ........................................................  80 euros 

      ==================   

      TOTAL ...............................................................150 euros 

Coordinador del Claustre: 

Ramon Contijoch. 
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2.- CLAUSTRES DE ZONA. 

 

Objectius: 

- Garantir el funcionament d'un dels òrgans col·legiats de la Zona. 

- Debatre i posar en comú les propostes d'actuació dels mestres de cada 
poble, per la seva posterior aprovació en el C.E.Z. 

- Donar compliment als acords del C.E.Z. en aquells aspectes que li pertoquin.  

 

Actuacions: 

- Convocatòria i realització de claustres ordinaris cada quinze dies, els 
dimecres a la tarda a les 17,30h. 

- Convocatòria i realització de claustres extraordinaris, sempre que calgui i a 
proposta d'algun membre del mateix. 

 

Període de realització: 

Setembre 03 - Juliol 04. 

 

Partida de pressupost a càrrec de la Zona: 

........................................................ 0 euros 

 

Coordinador del Claustre:  

Ramon Contijoch. 
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3.- CONSELLS ESCOLARS. 

 

Objectius: 

- Donar compliment a la normativa sobre funcionament de les Zones Escolars 
Rurals. 

- Dinamitzar l'activitat del Consell Escolar com a òrgan real de govern de la 
Zona.  

- Integrar de fet en la gestió de la Zona tots els sectors: pares, mares, 
alumnes, municipis i mestres.  

 

Actuacions: 

- Convocatòria de Consells Escolars Ordinaris durant els següents mesos: 
Octubre 03, Febrer 04, Juny 04. 

- Convocatòria de Consells Escolars Extraordinaris sempre que calgui i 
d'acord amb la normativa vigent. 

 

Període de realització: 

Octubre 04 - Juny 05. 

 

Partida de pressupost a càrrec de la Zona: 

Fotocòpies................................................ 30 euros 

 

Coordinador del Claustre: 

Ramon Contijoch. 
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4.- SESSIONS D’AVALUACIÓ. 
 
Objectiu: 
- Avaluar conjuntament tot el grup de mestres d’una aula el funcionament del 

grup - classe i cada alumne en particular. 
- Unificar les actuacions a seguir del professorat dins d’un grup - classe. 
 
 
Actuacions: 
- Reunió  entre el tutor/a d’un grup - classe i els mestres itinerants que 

imparteixen alguna àrea ,per tal de parlar de cadascun dels alumnes dels 
grup i la dinàmica general de la classe. 

- Elaboració dels informes dels alumnes. 
- Xerrada individual amb els pares de cadascun dels alumnes del Centre.  
 
 
Període de realització: 

•  Educació infantil: 

- Setmana del 9 al 13 de Febrer de 2004 

- Setmana del 25 al 30 de Juny de 2004 

•  Educació Primària 

- Primer trimestre: del 15 al 19 de Desembre de 2003 

- Segon trimestre: del 24 al 31 de Març de 2004 

- tercer trimestre: del 23 al 30 de Juny de 2004 
 
 
Partida de pressupost a càrrec de la Zona: 
....................................................... 0 euros. 
 
 
Coordinadora del Claustre: 
 
Maribel Monesma. 
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ÀREES DE PROGRAMACIÓ I REALITZACIÓ 
COMUNES. 
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5.- PROPOSTA DIDÀCTICA DE L’ARMARI DE LLENGUA. 

 
Objectius: 
- Facilitar la tasca dels/ de les docents d’escola rural i al mateix temps 

fomentar el treball autònom dels/de les seus/seves alumnes, essent una 
eina global i ràpida de consulta. 

- Difondre entre els/les alumnes de Cicle Mitjà i Cicle Superior la utilitat 
d’aquest armari. Adquirint els continguts curriculars de llengua d’una 
manera  més motivadora i gràfica. 

- Organitzar i planificar el treball de les diferents tipologies. 
 
 
Actuacions: 
- Elaboració de la  proposta didàctica de l’armari de llengua. En cada sessió 

es seguirà el següent esquema: 
� Títol de la sessió 
� Apartats 
� Objectius 
� Metodologia 
� Material  
� Temporalització 
 

- Cal contemplar en l’horari un espai per  poder aplicar la proposta. (Cada 
quinze dies i amb una durada d’una hora). 

- Les sessions de cada trimestre faran referència a alguns dels continguts 
trimestrals que s’han de treballar a l’àrea de llengua catalana. (Es pot 
aplicar al treball de les estructures comunes, en castellà). 

 
 
Període de realització: 
Setembre 02 – Juny 03. 
 
Partida de pressupost a càrrec de la Zona: 
.....................................................................0 euros 
 
Coordinadora del claustre: 
 
Marisol Solduga.
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6.- TOTS SOM PROTAGONISTES. 
 
Objectius: 
 
- Llegir el llibre:   
� Cicle mitjà  El presoner del casal del diable. 
� Cicle superior Silvestre Malasang 

- Potenciar el gust per la lectura. 
- Respectar i apreciar els llibres, tant  els propis com els col·lectius. 
- Participar en una activitat de lectura individual ,en la que tots, després  

seran protagonistes d’un llibre. 
 
 
Actuacions: 
 
- Comprar i llegir el llibre : 
� Cicle mitjà  El presoner del casal del diable. 
� Cicle superior Silvestre Malasang. 

- Rebre gratuïtament un llibre en el que els alumnes en seran els 
protagonistes. 
� Cicle Mitjà: El far dels vaixells perduts. 
� Cicle Superior: L’escamot venjança. 

-  Fer un treball d’hipòtesis sobre el llibre. 
-  Confeccionar una fitxa de lectura dels llibres esmentats. 
 

Període de realització: 
 
Segon i tercer trimestre del curs 2003-2004. 
 
 
Partida de pressupost a càrrec de la Zona: 
 
 
..................................................0 euros. 
 

Coordinadora del Claustre: 

Nunsi Gatnau.  
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7.- SATI. 
 
Objectius: 
 
- Fer de l’ordinador una eina més de la pràctica docent. 
 
- Compartir els avantatges que les noves tecnologies ens donen. 
 
- Intercanviar experiències. 
 
- Conèixer els nous programes adaptats a l’ensenyament. 
 
- Posar al dia els nostres aparells, amb nous programes. 
 
Actuacions: 
 
 
- Assistència a les diferents reunions per part del professorat responsable. 
 
- Transmetre la informació rebuda a la resta del Claustre. 
 
- Utilització de la nova informació en la tasca educativa. 
 
- Posta al dia dels programes educatius dins els aparells de la ZER. 
 
 
 
 
Període de realització: 
 
Setembre 03 - Juny 04. 
 
 
Partida de pressupost a càrrec de la Zona: 
 
............................................................  0 euros. 
 
 
Coordinadora del Claustre: 
 
Margarida Palou . 
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8.- EIX  TRANSVERSAL   --  EDUCACIÓ AMBIENTAL 
 
 
Objectius: 
 
- Valorar la importància del medi natural que ens envolta. 
- Adquirir  vocabulari referent al tema. 
- Descobrir la necessitat de l’estalvi en l’ús dels materials. 
- Identificar les accions humanes que contribueixen en els canvis que es 

produeixen en l’entorn (favorables i desfavorables). 
- Contrastar maneres de reduir la contaminació i estalvi d’energia. 
- Observar el reciclatge de materials (paper). 
- Adquirir hàbits de cura i respecte pel nostre medi. 
 
 
 
Actuacions: 
 
- Dur a terme durant el curs una sèrie d’activitats a classe i al poble sobre la 

necessitat de tenir cura del medi ambient: contenidors, reciclatge, 
recollida selectiva... 

- Dur a terme alguna sortida que afavoreixi l’adquisició del respecte pel medi 
ambient.  

 
 
 
Període de realització: 
 
Setembre 03  -  juny  04 
 
 
 
Partida de pressupost a càrrec de la Zona: 
 
.........................................................................  150 €                 
 
 
Coordinadores del Claustre: 
Assun Pascual  i Josefina Esteve. 
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9.- L’EDUCACIÓ ESPECIAL A LA ZER. 
 
Objectius: 
 
- Atendre els alumnes de necessitats educatives especials, si és el cas. 
 
- Ajudar els alumnes que en alguna àrea concreta no segueixen el grup classe. 
 
- Realitzar coordinacions periòdiques amb l’EAP per tractar temes d’atenció a la diversitat i 

fer el seguiment de l’evolució i mesures aplicades. 
 
- Col·laborar en l’elaboració de materials específics i/o adaptats. 
 
- Participar en l’elaboració de les modificacions del currículum i ACI amb els tutors/res i 

amb la col·laboració de l’EAP. 
 
- Col·laborar amb els tutors en el seguiment i evolució dels alumnes i de les mesures 

aplicades. 
 
- Prevenir el llenguatge als alumnes d’educació infantil. 
 
- Realitzar coordinacions amb altres serveis, com és el cas, del Logopeda. 
 
 
Actuacions: 
 
- Reunir-se amb el tutor  i parlar sobre l’alumne a tractar, per fer un treball conjunt. 
 
- Parlar amb l’EAP de les necessitats de la Zer i actuar el més aviat possible. 
 
- Elaboració de totes les adaptacions del currículum i ACI dels alumnes que ho requereixin. 
 
- Treballar amb alumnes d’educació infantil la comunicació i el llenguatge i fer incidència 

específica en els retards lingüístics. 
 
- Assistir a diferents trobades sobre Educació Especial. 
 
 
Període de realització: 
 
Setembre 03 - Juny 04. 
 
Partida de pressupost a càrrec de la Zona: 
 
............................................................  0 euros. 
 
Coordinadora del Claustre: 
Margarida Palou. 
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10.- TALLERS DE PLÀSTICA. 
 

Objectius: 

- Utilitzar les tècniques correctament d’acord amb el projecte que es 

pretengui aconseguir (tècniques gràfiques, incididors secs sobre suport 

sec...). 

- Expressar plàsticament idees, fets, vivències de manera imaginativa. 

- Dibuixar un paisatge al natural en cada estació de l’any) 

- Conèixer a Dalí i el seu estil surrealista a través del treball conjunt amb 

les altres àrees del currículum. 

- Utilitzar i conèixer les diferents tècniques surrealistes de Dalí a través 

dels treballs fets a l’aula. 

- Emprar la terminologia correcta per denominar les eines, els 

instruments, els materials i les tècniques utilitzades en les pròpies 

produccions. 

- Mostrar curiositat i inquietud per experimentar amb els diferents 

materials, estris i tècniques. 

- Respectar els materials, eines, instruments i tenir cura del seu 

manteniment i endreça. 

 

Actuacions: 

- Realització d’activitats plàstiques i pretecnològiques. 

- Realització de tallers: dibuix al natural, deformació de figures, 

trencaclosques... 

- Fer una composició imaginativa i creativa sobre les fotografies dels 

alumnes i mestres. 

- Realitzar una composició a partir d’un objecte donat. 

- Confecció d’un petitet dossier sobre Dalí i el surrealisme. 
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- Tenir cura del material de classe i mantenir neta l’aula. 

 

Període de realització: 

Setembre 03- Juny 04. 

 

Partida de pressupost a càrrec de la Zona: 

............................................................... 200 euros. 

 

Coordinadors de Claustre: 

Nunsi Gatnau i Gerard Calderó. 
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11.- TREBALL EXPERIMENTAL. 
 
Objectius: 
 
- Realitzar experiències per comprendre fenòmens físics, químics i biològics. 
- Utilitzar les eines, instruments i aparells que ens ajuden en l’observació. 
- Treure conclusions de les observacions. 
- Fer hipòtesis del que es va a experimentar. 
- Adquirir responsabilitat en la utilització del material. 
- Implicar-se en les atencions necessàries vers els animals i les plantes de 

l’aula i l’entorn escolar. 
- Mostrar respecte per la ciència. 
 
 
Actuacions: 
 
- Continuar amb les trobades. 

Les màquines i els imants. 
Els ronyons, Apqua  (el vessament misteriós) i la flor 
Reciclatge de paper, la llum i el so. 

-    Utilitzar el materia: Ciència 6/12 i APQUA. 
- Participar en algun seminari  o curset sobre el tema. 
- Treballar els hàbits d’higiene i de salut. 
 
  
Període de realització: 
 
Setembre 03 – Juny 04. 
 
 
Partida de pressupost a càrrec de la Zona: 
 
................................................. 120 euros. 
 
Coordinador del Claustre. 
 
Josefina Esteve i Granje
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12.- NO BADIS, LA PREVENCIÓ DES DE L’ESCOLA. 
 
Objectius: 
 
- Conscienciar l’alumnat que els accidents, malalties i altres problemes de 

salut no són casuals, que es poden evitar amb l’esforç de tothom. 
- Desenvolupar la capacitat d’observació i d’identificació dels perills, fent 

possible que, davant d’un perill, s’actuï de manera intuïtiva i automàtica. 
- Identificar els perills que poden trobar en el seu entorn (al carrer, a casa, 

a l’escola), ja sigui per les característiques del medi o bé per les derivades 
de les pròpies accions i/o omissions, i saber com evitar-los. 

 

Actuacions: 
 
- Participar telemàticament al projecte No badis. 
- Realitzar jocs participatius per a identificar perills i preveure’ls 
- Utilitzar recursos motivadors i lúdics necessaris per a desenvolupar 

diferents propostes de treball (vídeos, conte, cartells...) 
- Realitzar una sessió conjunta  de tota la  ZER per aplicar tots els 

continguts treballats. 
 
 
Període de realització: 
 
Setembre 2003 – juny 2004. 
 
 
Partida de pressupost a càrrec de la Zona: 
 
......................................................  0 euros. 
 
 
Coordinadores del Claustre: 
 
Maribel Monesma i Margarida Palou. 
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13.- TREBALL DE SOCIALS. 
 
Objectius: 
- Tenir una visió global del Medi Social, partint d’allò que és més proper. 
- Treballar el vocabulari bàsic d’una forma gràfica. 
- Localitzar en cada espai els continguts treballats. 
- Fomentar el treball en grup. 
 
 
Actuacions: 
- Elaboració d’una proposta didàctica. 
- Distribució dels continguts curriculars:  
 

 
 

I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE 
 

 
•  Espais  
•  Relleu/capes  
•  Hidrografia  
•  Estudiar el passat 
•  Prehistòria 
•  Període festiu 

 
•  Com ens organitzem 
•  Clima i vegetació  
•  Mites i llegendes (Edat Antiga)
•  Edat Mitjana  
 

 
•  Població 
•  Sectors de producció I-II-III 
•  Edat Moderna  
•  Edat Contemporània  
 
 

 
- Reunions setmanals per tal d’elaborar el material necessari, per a la 

confecció dels murals. 
- Utilitzar el material elaborat en cursos anteriors. 
- Aplicació a l’aula. 
 
 
Període de realització: 
 
Setembre 02 - Juny 03. 
 
 
Partida de pressupost a càrrec de la Zona: 
 
- Material de reprografia .................................... 36 euros. 
 
 
Coordinadora del Claustre: 
 
Marisol Solduga. 
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14.- CÀLCUL MENTAL. EL QUINZET. 
 
Objectius: 
 
- Difusió dels materials sobre càlcul mental i càlcul global. 
 
- Establir una línia comuna del càlcul a la ZER. 
 
- Buscar i preparar material per dur-lo  a terme. 
 
-    Aplicar el material a tota la ZER a partir del setembre. 
 

Actuacions: 
 
- Dedicar un temps en l’horari escolar a l’aplicació del material, tant de càlcul 

mental com global. 
 
- Passar les proves inicials durant la última setmana de setembre i enviar-les  

al Quinzet. 
 
- Fer el seguiment del programa, tant per part del mestres, com dels 

creadors del Quinzet. 
 

Període de realització: 
 
Curs 2003 – 2004. 
 
 
Partida de pressupost a càrrec de la Zona: 
 
 
Fotocòpies...................................... 60euros. 
 
 
Coordinadora del Claustre: 
 
Mª Assumpció Pascual. 
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15.- L’EDUCACIÓ INFANTIL. 
 
Objectius: 
 
- Establir una línia d’actuació comú per a tota la ZER. 
 
- Elaborar material per treballar la numeració. 
 
- Iniciar les diferents activitats de treball experimental a nivell d’infantil i 

cicle inicial. 
 
 
 
Actuacions: 
 
- Elaborar material per treballar temes en concret ( Festes,  el cos, ...) 
 
- Fer un recull de materials per treballar la numeració a la ZER. 
 
- Preparar diferents sessions amb activitats experimentals. 
 
 
 
 
Període de participació: 
 
Setembre 2003- Juny 2004. 
 
 
Pressupost per part de la Zer: 

Fotocopies...............................60 Euros 
 
 
Coordinadora del Claustre: 
 
 
Mª Assumpció Pascual. 
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ACTIVITATS EXTRAESCOLARS. 
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16.- AUDICIONS MUSICALS A TÀRREGA. 
 

•  3 x Swing. 
 

Objectius: 
- Iniciar als alumnes en el fascinant món del jazz i la música moderna. 
- Enriquir els coneixements musicals dels alumnes. 
- Adquirir breus nocions sobre la història del jazz. 
- Assistir en una audició en directe. 
- Motivar als alumnes a seguir els espectacles amb interès i habituar-se a 

adquirir uns hàbits de conducta determinats davant qualsevol audició. 
 

•  Els colors de la música. 
Objectius: 
- Reconèixer la pròpia veu com a instrument. 
- Treballar els conceptes agut, mitjà i greu. 
- Treballar els conceptes de so i silenci mesurat. 
- Estimular la memòria auditiva i visual: sons i colors. 
- Assistir en una audició en directe. 
- Motivar als alumnes a seguir els espectacles amb interès i habituar-se a 

adquirir uns hàbits de conducta determinats davant qualsevol audició. 
- Viure d'una manera personal tot allò que ens envolta: la música, el teatre, 

les escenificacions... 
 
Actuacions: 
 Assistir a l'audició que pertoca a cada grup (3 x swing a CM i CS) i (Els 
colors de la música a C infantil i CI).  
 

Període de realització: 

Setembre 03- Juny 04. 

 

Partida de pressupost a càrrec de la Zona: 

..................................................................  0 euros. 

Coordinador  de Claustre: 

Gerard Calderó. 
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17.- FESTES. 

Objectius: 
 
- Compartir les celebracions de caire festiu amb tots els integrants de la 

ZER. 
 
- Conèixer diferents tradicions populars catalanes. 
 
- Participar com a membres actius de les celebracions dels altres pobles. 
 
- Contribuir a fomentar les relacions entre els diferents components de les 

escoles de la Zer. 
 
-  Introduir als nens i les nenes a diverses activitats plàstiques mitjançant  

tallers. 
 
- Treballar eixos transversals tenint com a base una festa escolar, activitats 

mediambientals, activitats esportives, activitats vials, ... 
 
 
Actuacions: 
 
Veure el quadre adjunt. 
 
 
Període de realització: 
Setembre 2003 - Juny 2004. 
 
 
Partida de pressupost a càrrec de la Zona: 
A determinar per la Secretària de la ZER. 
 
 
Coordinadors/res del Claustre: 
Mestres itinerants de la ZER. 
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Festes   curs 03/04        Zer del Sió 
 

festa data lloc activitats 

La Castanyada 
 
30-10-03 Puigverd 

 
matí 
- Visita depuradora. 
- Caminada fins a 

Puigverd. 
- L’inflable per 

reciclar saltant. 
tarda 
- Taller de castanyes. 
- Festa de la 

castanyada 
Nadal 19-12-03 Butsènit matí 

- Fer una manualitat 
de Nadal amb 
objectes reciclats. 

- Història sonora 
tarda 
-     jocs lliures. 
-     cagar el tió 
-     nadales 

Carnaval 20-02-04 Barcelona - Setmana d’ordres 
carnavalesques. 

-  Sortida a Barcelona. 

Pasqua 02-04-04 Preixens matí 
- III Olimpíada a la 

ZER. 
tarda 
- Festa de l’arbre. 
- Mengem la mona. 
 

Festa Fi de Curs 05-06-04 Montclar -   Pedalada de BTT. 
-   Tallers de circ. 
-   Sopar  popular 
-   Petites 
representacions. 
-   Ball fi de Festa 
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18.- TEATRE EN LLENGUA ANGLESA. 
 
Objectius: 
 
- Desenvolupar en els alumnes de cicle mitjà i superior una actitud positiva 

vers la llengua anglesa. 
- Observar un respecte i estima pels fets culturals. 
- Aprendre / repassar el vocabulari referent a les parts del cos. 
- Encoratjar als alumnes a participar activament de la història. 
 
Actuacions: 
 
Prèvies a la sortida: 
- Elaboració tant a nivell oral com escrit d’un seguit d’activitats que els 

ajudin a aprofundir en la comprensió de l’obra “Robin Hood”. 
 
Posteriors a la sortida: 
- Valoració conjunta de l’obra de teatre. 
- Activitat creativa: li donaries un final diferent a la història? Quin? 
- Representació de la seva versió. 
 
 
 
Període de realització: 
 
II Trimestre. 
 
 
Partida de pressupost de càrrec de la Zona: 
 
..........................................................0 euros. 
 
 
Coordinadora del Claustre: 
 
Carme Rufach. 
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19.- LA ZER A BARCELONA (Liceu – Camp Nou). 

 

Objectius: 

•  Musicals: 

- Compartir l'escolta de la música en un marc històric: el Liceu de 
Barcelona.  

- Gaudir de la música en directe amb atenció i silenci. Familiaritzar-se 
amb músiques i interpretacions de qualitat.  

- Ser responsable durant l'escolta amb un comportament correcte.  
- Escoltar la transformació que experimenten els temes musicals 

segons l'episodi del conte.  
- Comentar i verbalitzar les impressions immediates després del conte 

simfònic.  
- Escoltar i diferenciar la sonoritat dels instruments musicals.  

 
 
Actuacions: 
 

- Escoltar l'audició del Pere i el Llop al Liceu. 
- Anar a visitar el museu del Barça i les instal·lacions del Camp Nou. 
 
 

Període de realització: 

20 de febrer de 2004. 

 

Partida de pressupost a càrrec de la Zona: 

................................................................... 0 euros. 

 

Coordinador del Claustre: 

Gerard Calderó. 
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20.- ESPAIS D’EDICIÓ TELEMÀTICA (webs i revista digital). 

 
Objectius: 
 
- Utilitzar les webs de centre com un espai de publicació i d’edició. 
- Fer la renovació d’espais corresponents a alumnes i professors. 
- Pactar la periodicitat de renovació dels respectius espais dinàmics. 
- Donar contingut a la revista digital de la ZER. 
 
 
Actuacions: 
 
Webs de centres: 
1- Renovar les presentacions personals (foto i explicació) d’alumnes i mestres, fins el 31 d’octubre. 
2- Renovar els espais variables de cada centre TRES VEGADES A L’ANY (una per trimestre): 

•  Butsènit: Petits escriptors o Grans pintors. 
•  Montclar: La foto curiosa del mes. 
•  Preixens: Racó de l’investigador. 
•  Puigverd: Taller de plàstica i/o Tasques diverses 
•  Les Ventoses: Racons. 

 
El coordinador avisarà els centres quan toqui la renovació. 

Web de ZER: 

1- Fotos col·lectives d’alumnes i mestres. 
Renovar-les a partir de la primera trobada conjunta: LA CASTANYADA. 

2- Espais de resum d’activitats (festes, sortides...). 
Editar-les, com fins ara, en el moment que es produeixen i fent els comentaris els alumnes de cada 
escola de forma rotativa. 

3- El racó dels pares. 
Actualitzar-lo amb les convocatòries de sortides, festes i reunions en general. 

4- Empatolls (revista digital). (a partir del novembre) 
•  El pregoner: els dies 15 dels mesos senars, cada centre tramet UNA o DUES  notícies 

del seu poble en forma de titular desenvolupat. 
•  El rentador: caldria entrar a llegir el fòrum i a participar donant opinió cada quan sembli als 

mestres. Els temes del fòrum l’actualitza el claustre cada trimestre. 
•  A la vora del foc: Actualització de contes segons el següent calendari: 

-  15 de setembre: Montclar  
- 15 de novembre: Preixens  
- 15 de gener: Puigverd  
- 15 de març: Les Ventoses 
- 15 de maig: Butsènit 

•  La baldufa: Actualització a càrrec de l’equip directiu a començaments de trimestre. 
•  El savi sabatot: Actualització a càrrec de l’equip directiu a mig trimestre. 

El coordinador avisarà els centres quan toqui la renovació. 
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Aquests dos darrers espais seria desitjable que a la llarga fossin actualitzats o renovats pels 
alumnes. De tota manera, crec que aquest any serà millor que actualitzin El pregoner i A la vora del 
foc i que participin en la resta de seccions. 
 

Visita i lectura a les webs. 
Jo crec que si mantenim el pla d’actualitzacions hem de destinar una hora setmanal, que potser pot 
coincidir amb la de biblioteca, a lectura telemàtica, on es podria fer el seguiment dels espais on 
line on PASSEN COSES: 

•  Webs de centres 
•  Web de la ZER (inclosa la revista digital Empatolls) 
•  Projectes telemàtics: Experiència de correu electrònic,  treballs del SATIR ... 
•  Recerca d’informació a partir d’un centre d’interés treballat en alguna àrea. 
•  ...  

 
 
Període de realització: 
 
Setembre 03 - Juny 04. 
 
 
 
Partida de pressupost a càrrec de la Zona: 
 
Estudiar la possibilitat de comprar un projector d’ordinador (2000 euros) 
 
 
 
Coordinador del Claustre: 
 
Ramon Contijoch. 
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21.- SATIR. 
 
Objectius: 
 
- Fer de l’ordinador una eina més de la tasca docent. 
 
- Aprendre noves tecnologies i avenços en el món de la informàtica. 
 
- Intercanviar experiències. 
 
- Realitzar uns treballs entre l’alumnat de les ZERs de Lleida, al voltant de l’ordinador. 
 
- Atansar a l’alumne al món de la informàtica. 
 
- Penjar els treballs realitzats a les xarxes telemàtiques. 
 
 
 
Actuacions: 
 
 
- Assistència a les diferents reunions per part del professorat responsable. 
 
- Intercanvi d’experiències entre les ZERs participants. 
 
- Realització per part de l’alumnat d’uns treballs proposats pels coordinadors de les ZERs. 
 
- Penjada en la xarxa telemàtica dels treballs confeccionats. 
 
- Treball setmanal de l’alumne davant de l’ordinador. 
 
 
 
Període de realització: 
 
Setembre 03 - Juny 04. 
 
 
Partida de pressupost a càrrec de la Zona: 
 
............................................................  0 euros. 
 
 
Coordinadora del Claustre: 
 
Margarida Palou . 
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22.- ANEM A XAFAR NEU. 

Objectius: 

 
- Descobrir la muntanya a l’hivern. 
- Conèixer l’entorn de la comarca on realitzarem l’activitat. 
- Iniciar-se en l’esport de l’esquí alpí. 
- Conviure en un entorn diferent al familiar, assumint les responsabilitats que 

ens encomani el grup. 
 

Actuacions:  
 
- Estada de tres dies a l’Alberg Nivàlia (Espot, Pallars Sobirà) amb alumnes 

de tercer a sisè, ampliable a primer i segon, cas que l’oferta d’activitats 
sigui adient. 

- Activitats d’esquí programades per l’estació Espot Esquí. 

 

Període de realització: 

14, 15 i 16 de gener de 2004. 

 
Partida de pressupost a càrrec de la Zona: 
 
15 assistents x 20 € (subvenció) = 300€ 

 

Coordinador del Claustre:  
 
Ramon Contijoch. 
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23- SANT JORDI 2004 - SORTIDA A LLEIDA  
 
 
Objectius :  
 
- Descobrir mitjançant els sentits els secrets de la Mitjana. 
 
- Descobrir els elements que conformen l'ecosistema de ribera.  
 
- Observa i reflexionar com l'home intervé en l'ecosistema.  
 
- Educar en el respecte pel medi que ens envolta.  
 
 
Actuacions :  
  
- Participar en les activitats del centre d'educació ambiental de  la Mitjana. 
 
- Gaudir de la festa de Sant Jordi passejant entre les parades de llibres de 

l'eix comercial de Lleida.  
 
 
Període de realització :  
 
Divendres 23 d' abril de 2004. 
 
 
 
Pressupost a càrrec de la Zona :  
 
............................................... 0 euros.  
 
 
 
Coordinadora del Claustre .  
 
Rosa  Viles 
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24.- LA REVISTA. 

 
Objectius: 
 
- Establir un major lligam de relació entre la comunitat educativa de la Zona. 
 
- Conèixer i participar en el procés d’edició d’una publicació escolar. 
 
- Despertar interès de tots per elaborar un producte creatiu i imaginatiu. 
 
 
 
 
Actuacions: 
 
 
- Redacció, impressió i distribució dels números  22 i 23 de la revista de la 

Zona. 
 
 
 
 
Període de realització: 
 
Desembre 03  – Juny 04. 
 
 
 
 
 
Partida de pressupost a càrrec de la Zona: 
 
Material de reprografia  ...................................  200 euros. 
 
 
 
 
Coordinador del Claustre: 
 
Josefina Esteve i Assun Pascual. 
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25.- ESCOLES VIATGERES. 
 
 Objectius: 
 
- Conèixer una comunitat autònoma diferent a la nostra, la seva gent, els seus 

costums, la seva terra, la seva història i els seus recursos. 
- Fomentar la convivència i cooperació entre els alumnes. 
- Acceptar les diferències culturals i lingüístiques dels diferents grups amb 

els que conviuran. 
- Potenciar el desenvolupament de les activitats individuals. 
 
 
Actuacions: 
 
- Elaboració del projecte d’acord amb la convocatòria. 
- Reunions prèvies per la preparació. 
- Elaboració d’un quadern de treball o dossier de ruta. 
- Preparació d’activitats sobre la pròpia comunitat (balls, cançons...). 
- Realització del viatge. 
- Valoració del viatge i l’estada. 
 
 
Període de realització: 
 
Maig 2004. 
 
 
Partida de pressupost a càrrec de la Zona: 
 
.................................................... 0 euros. 
 
 
Coordinadora del Claustre: 
 
Anunciació Gatnau. 
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26.- TROBADA D’ESCOLES RURALS DE LA NOGUERA. 

 
Objectius:   
-   Conviure les diferents comunitats  escolars de les Zers de la nostra 
comarca . 
 
- Conèixer un poble en concret de la Noguera. 
 
- Educar pel temps lliure, mostrant activitats lúdiques interessants. 
 
- Gaudir d’una jornada socialitzadora i d’esbarjo. 
 

Actuacions :  

-    Esmorzar conjunt mentre arriba tothom . 
 
- Activitat de descoberta del poble de Menàrguens. 
 
- Sessió lúdica a determinar ( cinema, teatre ...) . 
 
- Dinar de germanor . 
 
- Ball de fi de festa . 
 

Període de realització :  
 
Divendres 21 de maig del 2.004   . 
 

Partida de pressupost a càrrec de la Zona:  
 
................................................................   0  €   
 

Coordinador del Claustre:  
 
Marcel Barbosa. 
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27.- SORTIDA FI DE CURS. 

 
Objectius:  
 
- Conviure durant tres dies i dues nits amb els membres de la Zona en un 

entorn diferent al familiar.  
 
- Assumir les tasques corresponents per conviure en grup. 
 
- Conèixer l'entorn natural, social i cultural de la zona visitada.  
 
- Participar activament en totes les activitats programades.  
 
 
Actuacions:  
 
- Coneixement previ de les ofertes pedagògiques, culturals i lúdiques per 

part del mestre o de la mestre. 
 
- Preparació d' un dossier de treball previ ala sortida.  
 
- Realització de la sortida a l'alberg  Mossèn  Antoni Batlle.   
 
 
Període de realització:  
 
16 – 17- 18 de Juny de 2004.  
 
 
Partida de pressupost a càrrec de la Zona : 
 
.......................................0 euros. 
 
 
Coordinadora del Claustre:  
 
Rosa Viles. 
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FORMACIÓ PERMANENT. 
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28.- CURSOS DE FORMACIÓ. 

Objectius: 

 
- Aprofundir en aspectes concrets del procés educatiu. 
- Treballar i conèixer noves tecnologies en les diferents àrees. 
- Ampliar els coneixements personals. 
 

Actuacions: 

- Assistència i participació dels mestres en els diferents cursos i seminaris: 
 
•  Seminari de SZER. 
•  Seminari de SATI. 
•  Seminari de SNEE 
•  Curs d’astronomia. 
•  Curs “La ciència divertida”. 
•  Curs virtual sobre “Experimentar al parvulari”. 
•  Curs de foniatria. 
•  Les sardanes 
•  Arrenjaments i instruments ORFF 
•  L’educació visual i plàstica a la educació Infantil. 
•  Ritme de cap a peus. 
•  Tipologies documentals i aplicació docent.   
 
- Aplicació a l’aula de tot allò que es cregui convenient (informació, material, 

recursos …), fent-ho extensible a la resta de companys i companyes. 

Període de realització: 

Setembre 03 - Juny 04. 

Partida de pressupost a càrrec de la Zona: 

....................................................... 0 euros. 

Coordinadora del Claustre: 

Maribel Monesma. 



 

 38

29.- SECRETARIAT D'ESCOLES RURALS DE CATALUNYA. 
 
Objectius: 
 
-    Conèixer les coses del món escolar rural dins de Catalunya. 
- Informar, per part de les Zers, de la problemàtica que viu cada una. 
- Transmetre  informació sobre  les Escoles Rurals al Departament 

d’Ensenyament. 
- Conèixer les respostes de l’Administració sobre les qüestions realitzades 

per les Zers. 
- Intercanviar experiències. 
- Donar a conèixer l’Escola Rural dins el nostre país. 
- Realitzar treballs en comú. 
 
 
Actuacions: 
 
- Assistir a les trobades.. 
 
- Comentar amb el Claustre els punts importants tractats a les trobades. 
 
- Intercanvi d’experiències amb els companys del Secretariat. 
 
- Acollir una sessió de treball a la ZER. 
 
 
Període de realització: 
 
Octubre 03 – Juny 04 
 
 
 
 
Partida de pressupost a càrrec de la Zona: 
 
................................................. 0 euros. 
 
 
Coordinadora del Claustre 
 
Josefina Esteve.
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PROJECTES I PROGRAMES. 
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30.- ELS VESPRES DE LA ZER. 

 

Objectius 
 
- Dinamitzar el sector  pares i mares de la Zer. 
- Afavorir el coneixement entre els pares i mares de la ZER. 
- Donar a conèixer l’estructura de la ZER a tots els pares i mares. 
- Fer alguna xerrada sobre algun tema d’interès per als pares. 
- Debatre entre tots d’algun tema d’actualitat. 
 
 
 

Actuacions 
 
- Trobada del primer trimestre: Tema a decidir. 
- Trobada  del tercer trimestre: Tema a decidir. 
- Falta organitzar alguna altra activitat de caràcter més informal on tots els 

pares podran participar lúdicament. 
 
 
Període de realització: 
 
Novembre 2003 - Maig 2004. 
 
 
Partida de pressupost a càrrec de la Zona: 
 
3 trobades---------------------------------  500 eur. 
 
 
Coordinadora del Claustre: 
 
Nunsi Gatnau 
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31.- PROGRAMACIÓ GENERAL DE ZONA. 

Objectius: 

- Adequar l'organització de la ZER als nous documents vertebradors dels 
centres. 

- Disposar d'una programació d'activitats conjuntes i temporalitzades al 
llarg del curs. 

Actuacions: 

- Redacció individual per part dels mestres de tots els apartats del la P.G.Z. , 
d'acord amb el següent esquema. 

 1. Denominació de l'activitat. 

 2. Objectius. 

 3. Actuacions. 

 4. Període de realització. 

 5. Partida de pressupost a càrrec de la ZER. 

 6. Coordinador/a del Claustre. 

- Posta en comú al Claustre i redacció definitiva de la P.G.Z. 

 

Període de realització: 

Setembre 03 - Octubre 03. 

Partida de pressupost a càrrec de la Zona: 

Fotocòpies ...................................................... 50 euros. 

 

Coordinadora del Claustre: 

Marisol Solduga.   
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32.- MEMÒRIA DE ZONA. 

Objectius: 

- Adequar l'organització de la ZER als nous documents vertebradors dels 
centres. 

- Disposar d'una relació d'activitats valorades que serveixi de document de 
treball per a projectes de cursos posteriors. 

 

Actuacions: 

- Redacció individual per part dels mestres de tots els apartats del la 
Memòria d'acord amb la P.G.Z. i segons el següent esquema: 

 1. Denominació de l'activitat. 

 2. Objectius. 

 3. Activitats realitzades. 

 4. Data o període de realització. 

 5. Valoració. 

 

Període de realització: 

Juliol 04. 

 

Partida de pressupost a càrrec de la Zona: 

- Fotocòpies .......................................................... 48 euros. 

 

Coordinadora del Claustre: 

Marisol Solduga. 
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EL PLA DE TREBALL DURANT EL CURS 
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 S O N D G F M A M J J

 1-Equip directiu. X X X X X X X X X X X

 2-Claustres de Zona. X X X X X X X X X X  

 3-Consells escolars.  X    X    X  

 4-Sessions d’avaluació.    X  X X   X  

 5-Proposta didàctica de l’armari de llengua. X X X X X X X X X X  

 6-Tots som protagonistes. X X X X X X X     

 7-SATI. X X X X X X X X X X  

 8-Eix transversal - Educació ambiental. X X X X X X X X X X  

 9-L’Educació Especial a la Zer. X X X X X X X X X X  

10-Tallers de Plàstica. X X X X X X X X X X  

11-Treball Experimental. X X X X X X X X X X  

12-No badis, la prevenció des de l’escola. X X X X X X X X X X  

13-Treball de Socials. X X X X X X X X X X  

14-Càlcul Mental. X X X X X X X X X X  

15-L’Educació Infantil. X X X X X X X X X X  

16-Audicions musicals a Tàrrega. X X X X X X X X X X  

17-Festes.   X  X  X  X  X  

18-Teatre en llengua anglesa.      X      

19-La Zer a Barcelona. (Liceu – Camp Nou).      X      

20-Pàg. webs (centres/Zer) i Revista digital. X X X X X X X X X X  
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21-SATIR. X X X X X X X X X X  

22-Anem a xafar neu.     X       

23-Sant Jordi. Sortida a Lleida.        X    

24-La Revista.    X      X  

25-Escoles viatgeres.         X   

26-Revista digital.            

27-Sortida fi de curs.          X  

28-Cursos de formació. X X X X X X X X X X  

29-Secretariat d'Esc. Rurals de Catalunya. X X X X X X X X X X  

30-Els vespres a la Zer.   X X X X X X X X  

31-Programació general de Zona. X X          

32-Memòria de Zona.          X X
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PRESSUPOST A CÀRREC DE LA ZONA. 
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ZER DEL SIÓ  
Bons aires sn.  
25315 BUTSÈNIT D'URGELL  
PRESSUPOST Curs 2003-2004 

 
Partida pressupostària HAVER DÈBIT SALDO 
Saldo  anterior  1457,63 
Assegurança Responsabilitat civil 300,00 281,63 18,37 
Rebut anual de la pòlissa Wintenthur 281,63 
Aportació escoles 300,00  

 
Departament d'Ensenyament 1235,17 0,00 1235,17 
Despeses de funcionament 1235,17  

 
 

Comunicacions 0,00 90,00 -90,00 
Correu 90,00 

 
 

Material esportiu: Alser Esport,S.L 0,00 199,32 -199,32 
Cost 199,32 

 
 

Material Música 0,00 90,00 -90,00 
Cost 90,00 

 
 

Llibres de suport 0,00 90,00 -90,00 
Cost 90,00 

 
 

Fotocopiadora 20,00 700,00 -680,00 
Ingrés fotocòpies 20,00  
Cost 700,00 

 
Castanyada 150,00 150,00 0,00 
Cost 150,00 
Ingrés 150,00  

 
Sortida Barcelona 1250,00 1250,00 0,00 
Cost 1250,00 
Ingrés 1250,00  

 
Nadal 300,00 300,00 0,00 
Cost 300,00 
Ingrés 300,00  
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Teatre anglès 

150,00 150,00 0,00 

Cost 150,00 
Ingrés 150,00  

 
Carnaval 200,00 200,00 0,00 
Cost 200,00 
Ingrés 200,00  

 
Anem a xafar neu 2600,00 2900,00 -300,00 
Cost 2900,00 
Ingrés 2600,00  

 
Festa fi de curs 2200,00 2400,00 -200,00 
Cost 2400,00 
Ingrés 2200,00  

 
Sortida fi de curs 3450,00 3450,00 0,00 
Cost 3450,00 
Ingrés 3450,00  

 
Material 0,00 1300,00 -1300,00 
Cost 1300,00 

 
 

Aportació Consell Comarcal de l'Urgell 450,00 0,00 450,00 
Activitats interescolars 300,00  
Revista 150,00  

 
Aportació Consell Comarcal de La Noguera 150,00 0,00 150,00 
Revista 150,00  

 
 

Revista 0,00 150,00 -150,00 
Cost 150,00 

 
 

Sant Jordi. Sortida a Lleida 500,00 500,00 0,00 
Cost 500,00 
Ingrés 500,00  

 
Els vespres a la Zer 0,00 400,00 -400,00 
Cost 400,00 

 
 

Escoles viatgeres 0,00 60,00 -60,00 
Cost 60,00 
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Trobada d'Escoles Rurals de la Noguera 0,00 

 
 

0,00 0,00 
 
 
 

Audicions 50,00 50,00 0,00 
Cost 50,00 
Ingrés 50,00  

 
Aportacions escoles 300,00 0,00 300,00 

300,00  
 
 

TOTALS 14762,80 14710,95 51,85 
 
 

Butsènit d'Urgell, octubre de 2003  
La Secretària - administradora  
Marisol Solduga  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


