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Escola situada a Perafita  

 

25 alumnes 

 

Cursos dividits en tres aules: La d’educació 
Infantil ( P3, P4 i P5), la de cicle Inicial i la de 
cicle mitjà i superior que estan junts  

 

ZER Alt Lluçanès (formada per 4 escoles): 

  CEIP Alpens (Alpens) 

 CEIP Gafarró (Sta. Eulàlia de Puig-
Oriol) 

 CEIP Heurom (Perafita)  

 CEIP Aurora ( Sant Boi de Lluçanès) 

L’escola: CEIP Heurom 



Escola de les tres “p”: escola petita, 
pública i de poble 

Interacció amb el medi que els envolta 

Característiques de l’escola 



Escola oberta a l’entorn rural i cultural 
afavorint la relació entre l’escola i el 
poble, els pares i l’escola, mestres i 
alumnes de la ZER i també altres serveis i 
institucions 

Grups cooperatius formats per nens i 
nenes de diversos cursos de l’escola 

Característiques de l’escola 



 

Un mateix espai i diverses formes 
d’organitzar l’aula i l’alumnat 

Característiques de l’escola 



Organització del temps amb l’horari i els 
plans de treball 

Potencien la relació dels alumnes de les 
quatre escoles en diferents projectes 

comuns: sortides, festes, treballs, tallers... 

Característiques de l’escola 



Diverses estratègies didàctiques: 
conferències, projectes, 

investigacions... 

Característiques de l’escola 



L’hort ecològic i el mètode de Gaspar Caballero 

4 alumnes de cinquè i 2 de sisè  

Àrees: Coneixement del Medi Natural i Llengua Catalana  

15 sessions 

El meu treball didàctic 



OBJECTIUS GENERALS 

 

Conèixer el mètode ecològic de 
Gaspar Caballero 

 

Desenvolupar confiança, 
participació i capacitat d’aprendre a 
aprendre 

 

Utilitzar diversos llenguatges per 
expressar i comunicar els continguts 
treballats 

 

Reflexionar sobre el procés 
d’aprenentatge 

 

Utilitzar la llengua com a eina per 
construir el coneixement, 
comunicar-lo i compartir-lo 

 

Desenvolupar habilitats bàsiques 
en l’ús de les TIC 

 

 

FASES DEL TREBALL DIDÀCTIC 

 

a) Coneixements previs  

 

b) Coneixem el mètode de Gaspar 
Caballero   

 

c) Portem a la pràctica el mètode 

 

d) Preparem la conferència: 
treballem l’expressió oral i 
planifiquem 

 

e) Assagem la conferència 

 

f) La conferència davant d’altres 
escoles de la ZER 

 

 

 

 

 



Mesurem el nostre 
hort 

Dibuixem l’hort Parlem de l’agricultura 
ecològica i creem les 

nostres targetes 

Coneixements previs i activitats inicials 



Coneixem el mètode de Gaspar Caballero 



Portem a la pràctica el mètode      



Preparem la conferència: treballem l’expressió  oral i 
planifiquem 

 



Assagem la conferència a l’aula i a l’hort 

 



La conferència davant d’altres escoles de la ZER 
 



CONCLUSIONS DEL TREBALL 
DIDÀCTIC I L’EXPERIÈNCIA A 

L’ESCOLA RURAL 
 

Més experiència gràcies el contacte directe  

Conèixer les característiques i peculiaritats de 

l’escola rural 

Dificultat pels docents: ensenyament multi grau i 

multi nivell 

M’ha ajudat a millorar en qualitats i habilitats 

Utilitzar un recurs d’aprenentatge diferent 

Relació i treballs d’aprenentatge entre escoles 

 

 


