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La primavera ha arribat! 

Cada curs, per celebrar el temps en què la natura esclata donant vida al nostre entorn, fem una 

activitat molt bonica que esta plena de significat. 

Els nens i nenes de 4rt, que són els jardiners i jardineres de l’escola, regalen a tothom una 

boleta de fang que conté una llavor, diferent cada any, per fer-la germinar a casa. Aquesta 

activitat tant senzilla crea unes sinèrgies molt positives a tota la “tribu”. De manera que tothom 

en participa. 

 

 

 

 

 

 

 

Situació problema: 

Quan els nens i les nenes  de 4rt van anar a comprar les llavors es van trobar la següent oferta:   

                                        

 

 

 

Necessitàvem 90 sobres. Si cada sobre valia 1 euro i 20 cèntims. Quants diners van haver  de 

pagar aprofitant l’oferta? 

 

La formació contínua  dels mestres catalans al servei dels centres: 

Els Plans de Formació de Zona (PFZ) són un recurs de formació al servei de la millora dels 
centres i el professorat d'una zona educativa. 

Els PFZ pretenen donar resposta a les necessitats de formació d'uns ensenyants i d'uns 
centres per assolir uns objectius, de millora i de canvi de les pràctiques docents o de 
l'organització i el funcionament dels centres educatius. 

El Departament d’Ensenyament ha establert un conjunt de línies de formació permanent que 
tenen com a objectiu donar resposta a les necessitats de formació dels centres educatius i dels 
docents. 

Aquests objectius seran prioritzats, complementats o adaptats a cada territori d’acord amb les 
seves característiques específiques. 

Cada PFZ estableix els seus objectius específics. 

Les activitats dels PFZ s'adrecen a tot el professorat d'educació infantil, primària, secundària, 
de formació professional, de persones adultes, d'ensenyaments d'idiomes, artístics i esportius 
dels centres educatius d'una zona. El professorat participa en els PFZ a través del procés de 
detecció de necessitats, de la seva representació en la Comissió del PFZ i mitjançant els 
moviments de renovació pedagògica, si escau. 

http://www.xtec.cat/web/formacio/linies_formacio

