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Les escoles  

 Escola Ridolaina  

Cituada a Montellà  

 Escola el Puig 

 

Cituada a Prullans 

 Escola Pere 
Sarret 

Cituada a 
Martinet 

 Escola 
Portella 
Blanca 

Cituada a Lles 
de Cerdanya  

 Escola Sant 
Serni 

Cituada a Prats 



Unió 

 La formen cinc escoles.   

 Totes comparteixen el mateix currículum, les 
mateixes activitats, normes de reglament intern i 
la majoria d'activitats. Tot i això, cada escola és 
diferent, ja que l'entorn que l'envolta és diferent.    

 



Escola Ridolaina 

 

L'escola està repartida en tres classes. La classe dels Lleons 
( cicle infantil), la dels isards (  alumnes de P5 i primer cicle) i 
finalment la classe dels Dalton (cicle mitjà i superior).  

L'escola està constituïda per un total de 32 alumnes. Hi 
trobem alumnes del poble ( Montellà ) i dels pobles de 
voltant.  



Alumnes de diferents cicles 
jugant entre ells 

 Señale la ventaja 
financiera para el 
cliente 

 Realice una 
comparación 
precio/calidad con la 
competencia 

 El fet de 
conviure 
entre nens i 
nenes de 
diferents 
edats ajuda a 
que aquests 
siguin més 
sociables. 

No importa l'edat per disfrutar del dia.  

 

 



Pilotes  
 

Han canviat la forma 

Tradicional d'asseure's 

davant el pupitre i 

utilitzen una pilota 

terapèutica, que els obliga a 

mantenir els peus a terra per 

conservar l'equilibri.   



El Dijous s'uneix la ZER 
  Cada dijous al mati,  tots els 

alumnes de la Zer Barida-
Batllia s'uneixen a l'escola 
de Lles.  

 Durant aquesta estona els 
alumnes realitzen activitats 
comunes ( teatre, cançons, 
jornades esportives) i 
d'aquesta manera 
s'interrelacionen els uns amb 
els altres.  

 



El coneixement s'assoleix a 
través de la     pràctica 

 Resuma las 
características y 
ventajas de las 
novedades presentadas 

 Hi ha moltes maneres 
d'adquirir els 
coneixements, i una 
d'elles és a través de 

l'observació directa.   

L'entorn és un recurs. 



Viure als Pirineus 
A través d'aquest projecte 

els nens decideixen el 

que volen treballar 

d'aquest tema.  

Treballen el medi  

ambient, la historia, 

la geografia, cultura 

del seu entorn.  

La manera de treballar aquest projecte es a través de 

l'autoaprenentatge.  



Les matemàtiques 

 Cada alumne és troba 
en una etapa diferent 
i per això hem de 
trobar diferents 
estratègies per tal de 
que adquireixin els 
coneixements.  

 
 Des de l'escola, es dona una gran 

importància a que els alumnes 
entenguin allò que estan calculant. 



Cooperativa 
 Projecte que està creat 

i organitzar pels propis 
alumnes.   

 Els alumnes de cicle 
superior són els 
encarregats 
d'organitzar la 
cooperativa.  

 La professora segueix 
l'evolució de l'activitat 
i la supervisa en tot 
moment.  



Conclusions 
 El mestre té un paper que va més enllà del d'educador.  

 Hem de permetre que els alumnes interactuïn els uns amb els altres 
sense separar-los per edats.  

 Treballem els coneixements a través de l'experimentació.  

 Ens em d'adaptar a les necessitats dels alumnes, per tal que aquests 
adquireixin els coneixements que em establert prèviament.  

 Hem de despertar la curiositat dels alumnes, per tal que aquests és 
sentin atrets a descobrir el món que els envolta.  

 Les emocions són tant o més importants que els coneixements. 

 El principal objectiu dels mestres i les mestres és que els alumnes 
aprenguin a ser humans.  
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