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1.- Dades de la Zer.
La Zer El Sió  és una zona escolar rural, que des del curs 1992/93 funciona com a tal, però en la
que anys abans ja s’havia detectat la necessitat de treballar plegats. Està integrada per cinc
escoles: el CEIP de Puigverd d’Agramunt i el CEIP de Montclar, de l’Urgell; el CEIP de Preixens,
el CEIP de Les Ventoses i el CEIP de Butsènit d’Urgell, de la Noguera. Amb 8 aules, 13 mestres
i 63 alumnes; al curs 2006/07.

2.- Títol del Projecte.
“L’ordinador a l’aula amb RED.ES”

3.- Justificació del projecte.
a) Un treball previ i una dotació amb el Projecte RED.ES

 Antecedents del Projecte RED.ES
 Pàgines web de Zona i de Centres. (Eina de relació, de gestió i de treball de les
diferents àrees), amb la implicació de tot el Claustre.
http://www.xtec.cat/zerelsio/

 Història i dotació del Projecte RED.ES
 Curs 2003/04:
Proposta i presentació del projecte: Integració de les TIC al Currículum i a la gestió de la Zer.
Informe de connectivitat a Internet. (Butsènit: Punt a punt/ Puigverd:ADSL/ Preixens, Les
Ventoses i Montclar: Parabòliques unidireccional).

 Curs 2004/05:
Cablat dels centres.
Visita a un CRA de Terol.
Recepció del material, 05/05/05.

DISPOSITIUS UNITATS
Projector multimèdia 7
Suport  Projector 7
Pantalla tela 6
Portàtil professor 11
Portàtil funda protectora 11
Ratolí USB 11
Cable antirobatori 11
Webcam 11
Auricular 44
Tablet PC 33
Funda protectora 33
Cable antirobatori 33
Motxilla transport 33
Servidor 1
Punts de Red 4
SAI 1
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Instal·lació, configuració i proves del material, 04/06/05. Servidor /Punts de Red/ les boques/...

 Curs 2005/2006 (1r trimestre):
Proposta de punts de càrrega de tablets i portàtils, 05/09/05 .
Jornades formatives Centres Educatius Piloto a Madrid, 15-16/09/05.
Adaptació de la dotació a la xarxa interna. (Wi-fi, xarxa inalàmbrica).
Visita al CRA Cinca-Cinqueta, 5/12/2005.
Assessorament: Ramon Contijoch i Vallvè. (Al llarg de tot el curs).

 Treball amb la dotació RED.ES
 Curs  2005/2006:
Familiarització del docents amb el material i els programes: Iriscene/Windows Journal,...
Familiarització dels alumnes amb el PC tablet. S’efectua a la classe de Telemàtica amb la
coordinadora d’informàtica.
Es comença amb l’Àrea de Llengua i posteriorment amb les altres àrees.

 Curs 2006/2007:
L’ordinador ha passat a ser una eina més. Cada tutor fa el treball en TIC amb els seus alumnes,
d’acord amb el seu criteri i amb la proposta del grup de treball d’informàtica.
Els alumnes es poden endur el PC tablet a casa per realitzar els deures.
Actualment s’imparteix amb el PC tablet l’Àrea de Música en tota la Zer i el Coneixement del
Medi Social al Ceip de Butsènit, de manera experimental.
http://www.xtec.net/~gcaldero/ex_musicals/tot.htm
http://www.xtec.net/~msolduga/menu/finestra/index.htm

S’ha fet realitat allò que en un principi vàrem creure una utopia. Ha resultat un projecte molt
potent, al que no se li dóna la transcendència que té.

   b) Un Pla de Formació de Zona.
http://www.xtec.net/centres/c5007852/pla_formacio_zer.pdf

Durant el curs 2006/07 s’ha elaborat el PFZ per tal de:
 Recollir necessitats en quant a formació, tant a nivell individual com col·lectiu, a fi de donar
resposta per ordre de prioritat.
 Planificar i gestionar la formació del membres de la Zona; fent una reflexió inicial, una previsió
de futur i la proposta de situacions formatives.
 Rendibilitzar els recursos disponibles.
 Dinamitzar el Projecte RED.ES
 Avaluar el Pla de Formació de Zona en la Memòria de cada curs.

El PFZ es dur a terme en tres àmbits:
 Àmbit curricular. Àrees.
 Àmbit de l’ensenyament - aprenentatge. Metodologies de treball.
 Àmbit de gestió.

La seva temporalització és de tres cursos: 2006/07, 2007/08 i 2008/09.
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4.- Descripció del projecte.
a) Objectius.

 Integrar les TIC en el Currículum i en la Gestió de la Zona.
 Utilitzar les TIC com una eina més en el procés d’ensenyament-aprenentatge.
 Rendibilitzar la dotació del Projecte RED.ES.
 Dinamitzar les activitats que hi ha projectades: Un mes, un conte, Calendari, ...
 Elaborar material didàctic nou en format digital que serveixi com a material habitual en l’aula

i en totes les àrees.
 Convertir a format digital materials educatius propis o d’altri que actualment tenim en suport

paper.
 Cercar i seleccionar recursos i eines TIC per confegir una base de dades per cicles i àrees.
 Acabar o completar treballs de recerca ja iniciats en cursos anteriors i publicar-los a

Internet.  Exemple d’herbari en línia o la revista digital Empatolls.
http://www.xtec.net/centres/c5007852/herbari/index.htm
http://www.xtec.net/centres/c5007852/empatolls/empatolls.htm

b) Aspectes a desenvolupar.
 Àmbit curricular.
 Àmbit d’ensenyament – aprenentatge.
 Àmbit de gestió i foment de la convivència.

c) Integració en el currículum.
Les eines TIC les utilitzem com una eina més per assolir les competències bàsiques, o simplement
com a espai de publicació de treballs realitzats pels alumnes.

Coneixement del Medi Social.
- Web de socials. Recull de temes amb activitats i altres recursos, que permeten impartir
aquesta àrea amb els PC Tablets a CM i CS, prescindint del llibre de text. Cada tema té la seva
programació, amb activitats i avaluació per curs.
http://www.xtec.net/~msolduga/menu/finestra/indexsocials.htm
- El calendari. Per treballar estacions, dies de la setmana, festes, aniversaris, ...
http://xtec.cat/centres/c5007852/calendari/calendari.htm
- Observació de tot el procés d’engreixat d’una granja d’indiots. A la web del CEIP de
Montclar.
http://www.xtec.cat/centres/c5000109/granja/obstau.htm
- Observació d’una finca d’ordi. A la web del CEIP de Montclar.
http://www.xtec.es/centres/c5000109/obser_ordi/obsertau.htm
- Treballs sobre els pobles. Realitzats en els SATIR.
http://www.xtec.es/centres/c5003822/pobles_grans/montclar/montclar.htm
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Educació artística: Música.
- Web de música. Recull de carpetes (Llenguatge musical, Educació de l’oïda, ...). Amb recursos,
que permeten impartir aquesta àrea amb els PC Tablets a Infantil i Primària, prescindint del
llibre de text.
http://www.xtec.net/~gcaldero/ex_musicals/tot.htm
- Audicions i altres activitats musicals.
http://www.xtec.es/centres/c5007852/curiositat.htm

Llengua Catalana.
- Un mes un conte. Elaboració d’un conte entre tots els integrants de la zona.
http://phobos.xtec.net/c5007852/conte/conte.php
- Armari de Llengua. Recull dels continguts d’aquesta àrea de CM i CS. Eina de consulta amb
proposta didàctica.
http://www.xtec.net/~msolduga/menu/finestra/indexcatala.htm
- Petits Escriptors. Treball realitzat sobre les tipologies textuals, aprofitant recursos TIC i
col·locat a la web del CEIP de Butsènit d’Urgell.
http://www.xtec.cat/centres/c5003238/escriptors/pet_escrip.htm
- Itineraris de Lectura. Visita d’un escriptor, lectura d’un dels seus llibres i treball posterior.
http://xtec.cat/centres/c5007852/sorribas/sorribas_01.htm
- Dites i poemes. A la web del CEIP de Puigverd d’Agramunt.
http://www.xtec.cat/centres/c5003858/rodolins/dites.htm
- Carpeta de català. Recursos on line per treballar aquesta àrea, classificats per matèries.
http://www.xtec.net/~msolduga/menu/finestra/catala.htm
- Endevina, endevineta. A la web del CEIP de Les Ventoses.
http://www.xtec.cat/centres/c5003822/racons/racons.htm

Llengua Castellana.
- Treballs sobre els pobles. Realitzats en els SATIR.
http://www.xtec.es/centres/c5003822/pobles_grans/ventoses/ventosescast.htm
- Carpeta de castellà. Recursos on line per treballar aquesta àrea, classificats per matèries.
http://www.xtec.net/~msolduga/menu/finestra/indexcastella.htm

Llengües Estrangeres.
- Treballs sobre els pobles. Realitzats en els SATIR.
http://www.xtec.es/centres/c5003822/pobles_grans/preixens/preixensang.htm
- Teatre en Llengua anglesa.
http://www.xtec.cat/zerelsio/rudolph/rudolph_01.htm
- Carpeta d’anglès. Recursos on line per treballar aquesta àrea.
http://www.xtec.net/~msolduga/menu/finestra/altres.htm#estrangeres

Coneixement del Medi Natural.
- El racó de l’investigador. A de la web del CEIP de Preixens.
http://www.xtec.cat/centres/c5003810/investigador/investig.htm
- Trobades de natura.
http://www.xtec.es/centres/c5007852/experienc.htm
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- Carpeta de natura. Recursos on line per treballar aquesta àrea, classificats per temes.
http://www.xtec.net/~msolduga/menu/finestra/indexnaturals.htm

Educació artística: Visual i plàstica.
- Grans Pintors. A la web del CEIP de Butsènit d’Urgell.
http://www.xtec.cat/centres/c5003238/pintors/grans_pint.htm
- Som uns manetes. A la web del CEIP de Puigverd d’Agramunt.
http://www.xtec.cat/centres/c5003858/manetes/manetes.htm
- Curiositats. A la web del CEIP de Montclar.
http://www.xtec.cat/centres/c5000109/curios/curios.htm
- Treballs sobre l’obra de Dalí. Realitzats en els SATIR.
http://www.xtec.es/centres/c5003822/dali/cotxesvestits.htm
- Carpeta de Plàstica. Recursos on line per treballar aquesta àrea.
http://www.xtec.net/~msolduga/menu/finestra/altres.htm#plastica

Educació Especial.
- Alexandra. Recursos per a nouvinguts. A la web de Butsènit d’Urgell.
http://www.xtec.cat/centres/c5003238/alecsandra.htm
- Carpeta d’Educació Especial. Recursos on line per treballar aquesta àrea.
http://www.xtec.net/~msolduga/menu/finestra/altres.htm#especial

Educació Física.
- Carpeta d’Educació Física. Recursos on line per treballar aquesta àrea.
http://www.xtec.net/~msolduga/menu/finestra/altres.htm#esport

Educació Infantil i Cicle Inicial.
- Carpeta d’Educació Infantil i Inicial. Recursos on line per treballar aquesta àrea.
http://www.xtec.net/~msolduga/menu/finestra/altres.htm#infantil

Educació en TIC.
- Carpeta de web. Recursos on line per treballar les TIC.
http://www.xtec.net/~msolduga/menu/finestra/indexweb.htm

Religió.
- Les grans religions del món. Presentació feta per alumnes de cicle mitjà per treballar algunes
de les característiques principals de les religions del món.
http://www.xtec.es/centres/c5000109/religions/sld001.htm
- Carpeta de religió. Recursos on line per treballar aquesta àrea
http://www.xtec.net/~msolduga/menu/finestra/altres.htm#religions

d) Col·lectius que hi participen.
Utilització dels recursos TIC per part dels/les alumnes, mestres, pares i mares i altres.
- Les presentacions dels pobles i de la ZER.
Els espais web dels centres els aprofitem en l’àrea de Coneixement del Medi Social per a
treballar aspectes  dels nostres respectius pobles en la comarca, a Catalunya, a Espanya, a
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Europa... Sovint aquests treballs estan relacionats amb la participació en activitats telemàtics
amb altres ZERs en els SATIRs. A la vegada serveix per donar informació a possibles visitants
d’aquesta Catalunya interior tan poc coneguda.
http://www.xtec.es/centres/c5003822/pobles_grans/butsenit/butsenit.htm
http://www.xtec.es/centres/c5007852/dades.htm

- L’espai personal a la web.
Cada alumne/a disposa d’un espai personal de presentació del qual cada any editen el text i la
imatge. És un recurs molt atractiu per a ells ja que es donen a conèixer a la resta de companys
dels altres pobles amb qui presencialment compartiran només algunes activitats.
Ha resultat ser un espai que cohesiona alumnes d’una mateixa edat que físicament no
comparteixen habitualment ni l’aula ni el pati.
http://www.xtec.cat/centres/c5003822/nens/carla.jpg

- Els cicles de la ZER.
En una Zona Escolar Rural com la nostra, amb molt pocs alumnes per aula i amb moltes classes
multinivells de P3 fins a 6è, cal potenciar les activitats per cicles, agrupant els nens i nenes d’una
mateixa franja d’edat: això els agrada i des del punt de vista de la pràctica educativa és molt
rendible. Per això, sovint fem agrupacions de cicles per compartir activitats extraescolars o
d’aprenentatge. Amb la finalitat de donar cohesió a aquestes activitats tenim a la web de la ZER
un espai on els alumnes (i els mestres) no es presenten per escoles i per pobles sinó per cicles: en
realitat volem que la ZER sigui com una escola gran repartida en diferents pobles.
http://www.xtec.es/centres/c5007852/infantil.htm

- Els projectes telemàtics.
Si la creació de les Zones Escolars Rurals va significar la fi de l’aïllament de les escoles rurals i,
d’alguna manera, l’equiparació dels entorns escolars rurals als urbans, amb més d’un mestre,
especialistes, activitats compartides, òrgans de govern col·legiats..., la incorporació de les TIC a
l’espai de l’aula de l’escola rural ha significat l’obertura d’un espai d’incidència, d’aprenentatge i
d’experiència infinitament ample. Per aquesta raó i perquè creiem profundament en el treball
col·laboratiu que va més enllà del marc físic d’una escola petita en dimensions, des de fa una colla
de cursos que en l’horari habitual dels alumnes de tots els cicles hi consta una hora setmanal de
projectes telemàtics. Ara la tendència és a incorporar l’aprenentatge TIC en la resta de les
àrees, deixant de banda l’aula d’informàtica i passar a parlar de l’ordinador a l’aula.
http://www.xtec.es/centres/c5007852/telemat.htm

- Els mestres de la ZER.
Per la mateixa estructura d’una ZER, no tots els mestres incideixen en tota la comunitat
educativa. Aquest paper queda reservat només als mestres itinerants. Per aquesta raó és fàcil
que alguns pares o algunes mares només coneguin els mestres de la “seva” escola. Continuant amb
el desig de constituir una autèntica i real comunitat educativa de ZER, hem reservat uns espai de
la web per presentar els mestres i les mestres a tots els sectors implicats en la ZER,
independentment del poble on estiguin adscrits.
http://www.xtec.es/centres/c5007852/mestres.htm
http://www.xtec.cat/centres/c5003238/mestres/rosa.htm
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- Les trobades de natura.
De fa uns anys que apliquem el programa de Natura 6-12 a tota la ZER per als cicles mitjà i
superior. Escola per escola seria pràcticament impossible dur a terme aquestes activitats. A part
de l’activitat pròpia de l’àrea de Coneixement del Medi Natural publiquem les experiències en la
web de la ZER. L’itinerari d’aprenentatge seria el següent:
1) Treball a les escoles del tema corresponent de Coneixement del Medi Natural.
2) Trobada dels alumnes i tutors de CM i CS de tota la ZER a l’escola de Butsènit.
3) Realització de l’experiència.
4) Captura d’imatges amb la càmera digital per il·lustrar l’edició de l’experiència a Internet.
5) Publicació de les imatges a Internet.
6) Per torns, els alumnes de les respectives escoles redacten els comentaris i els peus de foto

de les experiències i ho trameten per correu electrònic al gestor de l’espai.
7) Publicació definitiva de l’experiència a Internet.
8) Visualització i repàs de l’experiència a Internet.
http://www.xtec.es/centres/c5007852/experienc.htm

- Les festes i celebracions.
Un dels elements que més contribueixen a la cohesió i coneixement dels diferents pobles
integrants de la ZER són les festes i celebracions. Les TIC juguen un paper important en la
difusió d’aquestes activitats extraescolars que realitzem de forma rotativa pels pobles de la
ZER. L’itinerari de treball seria aquest:
1) Tramesa per correu electrònic del programa de l’activitat a tots els centres de la ZER.
2) Publicació del programa a la web de la ZER.
3) Realització de l’activitat.
4) Captura d’imatges per part dels alumnes amb la càmera digital per il·lustrar l’edició de

l’activitat a Internet.
5) Publicació de les imatges a Internet.
6) Treball en les àrees de llenguatges verbals dels comentaris i els peus de foto de les

activitats i tramesa per correu electrònic al gestor de l’espai.
7) Publicació definitiva de l’activitat a Internet.
http://www.xtec.es/centres/c5007852/festes.htm

- Les sortides.
Les sortides escolars, ja siguin d’un dia o passant nits fora de casa, són essencials en tot pla de
treball modern i actiu, però en les zones rurals potser prenen una dimensió especial pel fet que
habitualment els patrons de relació i convivència són més reduïts. Per aquesta raó, programem
amb interès aquestes activitats. L’itinerari de treball seria aquest:
1) Preparació de la sortida per part dels mestres responsables.
2) Recerca d’informació a Internet per part dels alumnes del lloc a visitar o de l’activitat a fer.
3) Realització de l’activitat.
4) Captura d’imatges per part dels alumnes i dels mestres amb la càmera digital per il·lustrar

l’edició de l’activitat a Internet.
5) Publicació de les imatges a Internet.
6) Treball en les àrees de llenguatges verbals dels comentaris i els peus de foto de les

activitats i tramesa per correu electrònic al gestor de l’espai.
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7) Publicació definitiva de l’activitat a Internet.
8) Comunicació per correu electrònic a pares, mares, alumnes, escoles i mestres i a tots els

membres de la comunitat educativa que ho hagi demanat, del nou espai publicat a la web de la
ZER per tal que ho puguin visitar.

http://www.xtec.es/centres/c5007852/sortides.htm
http://www.xtec.es/centres/c5007852/social.htm

- La revista digital EMPATOLLS.
Pretenem que sigui un espai de publicació escrita visual i plàstica que reflecteixi la realitat de les
escoles i pobles de la ZER i que arribi a totes les famílies de la ZER. Pretenem que comparteixi
espai amb la revista en format paper “Zona’s Magazine”. Compta amb les següents seccions:
1) El pregoner:  Cada primera setmana de mes els alumnes de les escoles han d’enviar al gestor

de l’espai dues o tres notícies en forma de titular desenvolupat dels seu poble o escola.
Pretenem fer la “crònica local” mensual.

2) El rentador: Fòrum de debat gestionat per l’equip directiu que a començament de trimestre
proposa un tema de debat o de participació. Cada escola s’organitza les participacions per
setmanes o per quinzenes i dóna les seves opinions a través d’un formulari. L’espai és obert
també a pares, mares, mestres i tothom que estigui implicat en el nostre projecte.

3) A la vora del foc: Espai de creació literària. Cada trimestre una escola és l’encarregada de
donar contingut a aquesta secció de la revista. Es tracta d’escriure un conte inèdit o adaptat
i il·lustrar-lo amb eines TIC. A continuació el trameten per correu electrònic al gestor de
l’espai que el publica a la web.

4) La baldufa: Espai de publicació de jocs que treballin algun aspecte formatiu i que, tant com
es pugui, siguin elaborats o com a mínim pensats pels propis mestres o alumnes.

5) El savi sabatot: Secció amb enigmes, problemes, paranys lògics... La periodicitat de renovació
és trimestral i també intentem que siguin elaborats o com a mínim pensats pels propis
mestres o alumnes.

http://www.xtec.es/centres/c5007852/empatolls/empatolls.htm

- El racó dels pares i de les mares.
És un espai de la web reservat per a les activitats dels pares i les mares de la ZER, que aquest
curs s’han organitzat com a AMPA. Col·laboren en l’organització d’activitats extraescolars i des
del curs 2002-2003 organitzen xerrades de temàtica educativa.
http://www.xtec.es/centres/c5007852/pares.htm

- El calendari.
A part de la funció de qualsevol calendari en aquest espai hi podem trobar els aniversaris dels
alumnes i mestres de la Zona, amb la foto en el dia assenyalat. Això fomenta un treball de
llengua,  haver d’escriure un correu electrònic a la persona que fa anys, per felicitar-la. També hi
podem trobar les festes, les ordres de sa Majestat Carnestoltes, les indicacions de la Vella
Quaresma, ... ; afavorint d’aquesta manera la lectura.
http://xtec.cat/centres/c5007852/calendari/calendari.htm
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- El menú.
En dos dels cinc centres de la Zona es disposa de Servei de Menjador. Els pares i les mares, així
com els/les alumnes, poden saber el menú del trimestre. Aquesta informació permet evitar
repeticions en el menú escola - casa i sens dubte contribueix a una dieta equilibrada.
http://www.xtec.cat/centres/c5003238/menu.doc

- Intrazer amb els documents marc de la ZER.
L’elaboració dels documents vertebradors de l’activitat de tota la ZER (Projecte Curricular de
Zona, Programació General de Zona, Memòria anual, Projecte Pedagògic, Pla d’acollida, Reglament
de Règim Intern, Projecte Lingüístic, Detecció de Competències Bàsiques...) és responsabilitat
del claustre. Actualment cada mestre/a elabora amb eines TIC els apartats que li pertoquen i el
gestor de projectes els hi dóna unitat.
També hi troben les convocatòries i actes dels Claustres i Consells Escolars. Els membres hi
tenen accés amb la designació d’un nom d’usuari i una contrasenya.
http://phantom.xtec.cat/c5007852/intrazer/
http://www.xtec.es/centres/c5007852/projectes.htm

Tot canvi en la web és comunicat per correu electrònic a la llista de distribució que hem confegit
amb correus de centre, de mestres, de pares, de mares, d’alumnes o d’altres institucions. Els de
la Zona s’anuncien a més a més amb un banner que apareix a l’entrada de la web de la ZER.

e) Alumnat participant.
Hi participen tots els/les alumnes de la Zer.

f) Temporalització de les actuacions en els tres cursos escolars.
Es continuaran les activitats esmentades anteriorment, millorant aquells aspectes que es cregui
convenients.

 Curs 2007/08
ÀMBIT ACTIVITATS

 Curricular

 Realització de les àrees de Música a la Zer i Coneixement del
Medi Social a nivell experimental en un dels centres, amb els PC
tablets i els recursos on line.

 Seminari dins del PFZ d’aplicació de les Socials sense llibres.
 Expressió escrita  en Llengua catalana.
 Eina de suport en les diferents àrees curriculars.

 Ensenyament-aprenentatge  Presentació trimestral i per cicles d’una activitat d’innovació.

 Gestió i foment de la
convivència

 Documents marc: Projecte d’Innovació.
 Horaris i Calendari del curs.
 Gestió del Racó dels pares i mares de la Zer per la pròpia AMPA.
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 Curs 2008/09
ÀMBIT ACTIVITATS

 Curricular
 Realització de les àrees de Música i Coneixement del Medi Social

amb els PC tablets i els recursos on line en tots els centres de la
Zer que sigui possible.

 Expressió escrita en Llengua catalana.
 Eina de suport en les diferents àrees curriculars.

 Ensenyament-aprenentatge  Presentació trimestral i per cicles d’una activitat d’innovació.
 Dinamització de la revista Empatolls.

 Gestió i foment de la
convivència

 Impresos model que permeten en qualsevol moment i a qualsevol
mestre/a recuperar el model desitjat i trametre un comunicat a
la resta d’escoles: autorització de sortides, comunicat
d’absències, autorització d’utilització d’imatge, comunicat de
festa de lliure disposició, sol·licitud de pagament de taxa de
material...

 Curs 2009/10
ÀMBIT ACTIVITATS

 Curricular  Realització de les àrees de Música i Coneixement del Medi Social
amb els PC tablets i els recursos on line en tots els centres de la
Zer que sigui possible.

 Expressió escrita Llengua catalana.
 Eina de suport en les diferents àrees curriculars.

 Ensenyament-aprenentatge  Presentació trimestral i per cicles d’una activitat d’innovació.
 Dinamització de la revista Empatolls.

 Gestió i foment de la
convivència

 Fòrum general i públic.

g) Criteris i indicadors d’avaluació.
Avaluació d’algunes de les activitats del Projecte d’innovació.
L’avaluació serà continuada i es seguiran els criteris que s’adopten habitualment a la Zona.
Després de cadascuna de les activitats el mestre/a coordinador/a, recollint l’opinió de la resta
del Claustre, en farà l’avaluació pertinent, que figurarà en la Memòria de cada curs amb les
propostes de millora escaients.

Avaluació del Projecte d’Innovació.
Cada curs el/la mestre/a responsable del Projecte, tenint en compte el grau d’aplicació a l’aula, en
farà una valoració que presentarà al Claustre i al Consell Escolar.
La valoració general del desenvolupament del Projecte es recollirà en la Memòria de cada curs,
amb les propostes de millora pertinents.
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5.- Centres implicats.
a) Nom i codi dels centres.
La ZER EL SIÓ, amb codi 25007852 i integrada pel:

 CEIP  Montclar d’Urgell, amb codi 25000109.
 CEIP  Puigverd d’Agramunt, amb codi 25003858.
 CEIP  Preixens, amb codi 25003810.
 CEIP  Les Ventoses, amb codi 25003822.
 CEIP  Butsènit d’Urgell, amb codi 25003238.

b) Actuacions conjuntes previstes.
Totes les que figuren en la temporalització.


