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Una ZEO (Zona d’Ensenyament 
Obligatori ) és constituïda per un 
centre de referència d’educació 
secundària, els centres de pri-
mària vinculats i la resta de 
centres i equips de la zona. La 
finalitat d’una ZEO és portar a 
terme tasques de coordinació i 
cohesió.

La nostra escola forma part de la 
ZEO Montgrí, juntament amb els 
centres de Torroella, l’Estartit, Al-
bons, Bellcaire, Ullà, el Centre de 
Recursos del Baix Empordà i l’IES 
Montgrí, que és l’institut de referèn-
cia i on van la majoria dels alumnes 
de la zona en acabar la primària.

De manera programada, establim 
contactes entre els agents edu-
cadors per tractar temes comuns: 
aspectes curriculars, trànsit de pri-

Una ZEO
mària a ESO, previsió de recursos, 
accions de prevenció de conflictes, 
traspàs d’informació, seguiment 
d’alumnes, formació dels profes-
sionals, etc. 

Conscients que l’alumnat ha de tro-
bar en els centres un bon clima de 
convivència i atesa la repercussió 
que això té en el procés educatiu, 
les escoles de la ZEO hem acordat 
de treballar un objectiu comú bàsic: 
l’ús del llenguatge i el respecte 
envers les persones.

Aquest objectiu l’hem reflectit en 
el Pla anual de cada centre (docu-
ment que recull els objectius del 
curs), amb la finalitat que el claus-
tre programi activitats que ajudin 
a desenvolupar habilitats socials i 
vivències col·lectives que consolidin 
la convivència.

 L’entorn familiar apareix com a 
fonamental en l’educació per la 
convivència; ara bé, en un poble 
petit com el nostre no solament 
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Tots deveu haver sentit alguna 
vegada, en alguna conversa de 
mares: «El meu no menja gens.» 
I la resposta més habitual sol ser: 
«Deixa’l a dinar a la guarderia (o a 
l’escola).»

I, efectivament, en pocs dies es 
produeix el canvi i els nens men-
gen sense problemes. Us heu 
preguntat mai quin és el truc?

Aquí us donem algunes pistes 
per si el voleu posar en pràctica 
a casa.

RECEPTA PER A UNS BONS HÀ-
BITS ALIMENTARIS

•  Tenir uns horaris fixos i no deixar-
los picar entre hores.
•  Seguir sempre la mateixa rutina 
abans de cada àpat. Per exemple,  
rentar-se les mans, posar-se el 
pitet, parar taula…

 Juguem a fer de cuiners

Hàbits alimentaris i
 educació compartida
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és important la família, ja que els 
nens i nenes observen a casa, però 
també al carrer, a la botiga, etc., els 
primers models de convivència: les 
salutacions, els agraïments, com 
demanar una cosa, com respectar 
el torn de paraula o resoldre conflic-
tes, entre d’altres. L’educació de les 
emocions en els primers anys de 
vida condiciona els aprenentatges 
posteriors.

Quan un infant entra a l’escola, ja 
ha començat a omplir la motxilla 
amb els hàbits i formes que ha 
captat de l’entorn. Des de l’escola 
l’ajudarem a omplir-la amb l’objectiu 
de construir aquest espai comú on 
hem de conviure i treballar sense 
conflictes i amb respecte envers 
les diferències.

Amb la implicació de tots (família, 
escola i entorn social), ho farem 
possible. Tots n’hem d’aprendre.

•  No fer res més que estar pels 
infants i que mengin mentre dura 
l’àpat. Res de distraccions.
•  Oferir-los aliments variats, cui-
nats de diferents maneres i pre-
sentats de forma atractiva (ells us 
hi poden ajudar).

Pares i mares: animeu-vos i par-
ticipeu de l’educació comparti-

da! I no ho deixeu tot en mans 
d’educadores i monitors. Tan sols 
és qüestió de paciència i perseve-
rança; no és màgia.

Bé, a l’escola també tenim una 
gran ajuda: el dinar de la Genoveva 
és per a llepar-se’n els dits!


