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Contextualització 



Contextualització 

• Nom escola : Escola Sant Serni

• Pertany a la ZER:  Baridà-Batllia

• Comarca : Cerdanya 

• Municipi : Prats i Sampsor

• Nombre d’alumnes : 21 

• Nombre de mestres : 3 més els itinerants



La cooperativa 



Què és? És la creació d’una empresa per part dels alumnes en la 

qual : 

1. S’assignen càrrecs 2. Escriuen els estatuts 

• Estatuts : 

• Ex: 1.- En assemblea hem elegit a Roger Rigol com a 
President, a Arnau Más com a Secretari i a Agustí 
Amaro com a Tresorer. També hem elegit a la Berta 
Casanovas com a Sots-Presidenta, a Marc Pujol com a 
Sots-Secretari i a Miquel Navas com a Sots-Tresorer.

• 2.- Hem decidit que la cooperativa escolar 
s’anomenarà “COOPERATIVA ESCOLAR PRATS” (CEP)

• 3- Qui  vulgui  formar  part  de la cooperativa  ha de  
portar la quantitat  de diners  que  aprovi l’assemblea, 
5 Euros  i qui no ho  faci no podrà ser soci de la 
cooperativa.

• 4- Qui aporti menys dels 5 € rebrà la part proporcional 
que li correspongui.



• 3. Es demana un préstec 
real al banc

• 4. Es comença a fer 
productes 



• 5. Es van a vendre els productes fet per la cooperativa al 
mercat  de Puigcerdà



2. Qui hi participa? 

• Tots els infants de l’escola



3. Quin és el resultat? 

• Un cop acabada l’experiència tant els infants
com els professors fan una valoració del
treball realitzat i dels resultats obtinguts.

• Els mateixos infants decideixen que fan amb
els diners obtinguts. Una part dels quals però,
és enviada a una ONG.



Conclusions

• paper dels nens de diferents edats en aquest 
projecte i en general a l’aula 

• paper de la ZER en aquest projecte i/o en 
general en la formació dels alumnes

• paper del tutor



Conclusions

1. Miquel Moya 
Mestres escola 

Sant Serni

2. Grup Classe escola 
Sant Serni

3. ZER
Baridà-Batllia



Tots junts formen una escola que jo definiria com a màgica.

No perquè facin coses surrealistes, sinó perquè anar a l’escola

és un gust, veure com els nens i mestres treballen per

aconseguir una mateixa fita és una sort i haver tingut

l’oportunitat de vivenciar-ho és un privilegi. No n’he viscut el

passat, segur que era molt diferent però interessant alhora, sí

he viscut el present i espero que el futur sigui

pedagògicament millor, però també espero que mai perdi

aquesta essència. L'essència d’escola rural.



Fonts de documentació

•http://www.zerbaridabatllia.org/

•http://www.tv3.cat/videos/3565150/Telenoticies-comarques---Lleida

•http://www.xtec.es/ceipsantserni-prats/


