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L’escola i el seu context 

Escola LES ESCOMES 

• Escola rural del ZER el 
Llierca. 
 

• Situada a la Comarca de la 
Garrotxa. 
 

• Hi ha 51 alumnes i 9 
professors/es (4 són 

itinerants). 
 

 
 



Situació ZER el Llierca formada per 4 escoles: 
Tortellà, Argelaguer, Montagut i Sant 
Jaume de Llierca 



Com és l’escola? 
• Escola petita d’una sola 

planta. 
 

• Zona d’esbarjo per a Ed. 
Infantil i C.I. i un altre per 
C.M. I C.S. 
 

• En el pati hi tenen un hort. 
 

 

L’HORT 

Aula CICLE INICIAL 



La Unitat de Programació 

 Objectius 

 Reconèixer objectes de la vida real que tenen semblances 

amb els cossos geomètrics. 

 Identificar els elements dels cossos geomètrics.  

 Reconèixer les figures geomètriques. 

 Identificar els diferents cossos geomètrics. 

 

LA GEOMETRIA 



 Continguts 

 Cossos geomètrics amb alguna superfície corba: cilindre, 

con i esfera. 

 Cossos geomètrics amb superfícies planes: piràmide, cub i 

prisma. 

 Arestes, vèrtex i cares. 

 Reconeixement de cossos en objectes reals. 

 Curiositat i interès per identificar formes i relacions 

geomètriques en els objectes de l’entorn. 



Activitats 

 1. Coneixements previs. 

 2. Introducció al món de la geometria en volum. 

 3. Taller amb plastilina i canyes. 

 4. Taller de plàstica (3 sessions durant 3 divendres). 

 5. Treballar amb el material dut de casa. 

 6. Sortida pel poble. 

 7. Repassar continguts. 

 8. Observem les fotografies de la sortida amb la PDI. 

 9. Activitats amb la PDI. 

 10. Racons de joc. 

 11. Avaluació. 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
  Taller amb plastilina i canyes 

• Treballar les 
arestes, les cares i 
els vèrtex. 
 

• Material: Canyes i 
plastilina. 
 



Taller de plàstica 

• Construir  una 
figura amb cossos 
geomètrics. 
 

• Material: Fang, 
pintura i un pal de 
pinxo. 
 



Sortida pel poble 

• Relacionar coses 
del nostre entorn 
amb el que estem 
treballant a l’aula. 
 

• Material: Càmera 
de fotografiar. 



Avaluació 

 

• Tres activitats a partir de les quals em 

marco els objectius que haurien d’haver 

adquirit al final de la UP. 

 



Conclusions 
 Fer pràctiques en una escola petita, pública i de poble és 

una experiència extraordinària . 

 

 Treballar en una escola rural et possibilita les relacions, ja 
que coneixes a tothom, tothom t’identifica, t’acull i et 
respecta. 

 

 A l’aula hi ha pocs infants i això permet fer un 
aprenentatge més individualitzat i també que 
interaccionin més uns amb els altres 

 

 

 

 

 



 La diversitat  d’edat dels alumnes dins d’una mateixa aula 
és una riquesa per a tots/es.  

 

 Els petits aprenen dels grans i els grans ensenyen els 
petits.  

 

 Formar part d’una escola rural aporta moltes coses, ja 
que durant l’any fas diverses activitats per a compartir 
experiències amb les altres escoles que formen part de la 
mateixa ZER. 

 

 Inconvenient:  desplaçaments que han de fer els 
itinerants i, fins i tot, els mestres-tutors d’aula quan hi ha 
reunions, això pot arribar a comportar una falta de 
coordinació i implicació d’alguns mestres.  

 


