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Aquest poble forma part de 
la comarca del Bages tot i 
que històricament s’ha 
emplaçat dins la comarca 
natural del Lluçanèsnatural del Lluçanès



COM ÉS L’ESCOLA?COM ÉS L’ESCOLA?COM ÉS L’ESCOLA?COM ÉS L’ESCOLA?

Nom de l’escola: Nom de l’escola: Nom de l’escola: Nom de l’escola: Els Roures
Adreça de l’escola: Adreça de l’escola: Adreça de l’escola: Adreça de l’escola: Carrer Sant 
Roc s/n
Municipi i Comarca: Municipi i Comarca: Municipi i Comarca: Municipi i Comarca: Sant Feliu 
Sasserra (Bages)Sasserra (Bages)
Província: Província: Província: Província: Barcelona
Telèfon: Telèfon: Telèfon: Telèfon: 938139007
Web: Web: Web: Web: ceipelsroures@xtec.cat
ZER : ZER : ZER : ZER : ZER la Gavarresa (Escoles 
d’Oristà, Sant Feliu Sasserra i Santa 
Maria d’Oló)



Número Número Número Número total total total total d’alumnes: d’alumnes: d’alumnes: d’alumnes: 47 alumnes

Número Número Número Número de de de de mestres: mestres: mestres: mestres: 6 mestres i tres itinerants.

Les relacions amb Les relacions amb Les relacions amb Les relacions amb 
l’entorn.l’entorn.l’entorn.l’entorn.

HorariHorariHorariHorari....

Les meves Les meves Les meves Les meves 
pràctiques.pràctiques.pràctiques.pràctiques.



Principis Objectius

- Oberta

-Coeducativa.

-Activa: experimentació, manipulació i 

observació.

-Afavorir els resultats educatius.

- Millorar la cohesió social.

-Afavorir a l’autonomia dels 

alumnes.observació.

-Integradora de la diversitat.

-Participativa.

-Vinculada al poble.

-Cooperativa.

alumnes.



Els projectes que fa 
l’escola van tots 
relacionats amb la ZER, un 
d’ells és el projecte de la d’ells és el projecte de la 
música, cada classe tria 
una cançó perquè els 
representi.



Passegem per la història de Sant Feliu 
Sasserra, ara fa 400 anys.

FASES:FASES:FASES:FASES:

- Cada aula treballa una època de la història.
- Els alumnes de cicle superior coneixen les “Eres” de la zona.

Curs 2010 – 2011

Motiu: Motiu: Motiu: Motiu: Celebració dels 400 anys de la 
Sotsvegueria del Lluçanès.

- Els alumnes de cicle superior coneixen les “Eres” de la zona.
- La setmana de les famílies.
- Treball sobre eines antigues i eres.
- Reportatge de 4 gags
- Plafó 
- Trobada d’escoles del Lluçanès.



Què és Què és Què és Què és unaunaunauna ERA?ERA?ERA?ERA?



Setmana de les famílies. Coneixem Setmana de les famílies. Coneixem Setmana de les famílies. Coneixem Setmana de les famílies. Coneixem 
les mesuresles mesuresles mesuresles mesures…………

Video









-Mural a la paret

- Paracaigudes.

- El tub màgic

-Encerta’l



-Llegenda de Puig i Sobirà

- Treure - ball

- Tria de Prohoms

- Tenyir mocadors





� L’escola rural és una escola oberta, un espai de trobada.

� La relació amb els mestres és molt directa i personal. És un ambient molt 
agradable.

� Hi ha molta flexibilitat horària.

� Acostumen a ser escoles cícliques o d’agrupacions de nivells.

� Relació molt directa i amb un gran vincle afectuós tant amb els alumnes 
com amb els pares.

� S’utilitzen metodologies diferent.

� En definitiva, una escola rural és una escola ordinària com moltes 
d’altres però amb la diferència que es mou i es viu un altre ambient, és 
molt més proper.


