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Què ens hem proposat? 
 

Objectius: Volem transformar un espai en desús en una aula flexible, confortable i polivalent, que 
permeti el treball per projectes i col·laboratiu, que s’anirà implantant al centre a partir del curs 
2017-18. 
Procés: hem constituït un grup motor, hem realitzat nombroses activitats per detectar visions i 
necessitats de tota la comunitat, les hem analitzat i hem construït conjuntament el prototip de l’aula 
polivalent de treball per projectes. 
Què esperem que passi: que millori la sensació d’acolliment i benestar de l’alumnat i que tingui un 
espai per treballar de forma flexible seguint diferents ritmes i amb diferents formats.  
 

 
Què hem après 
amb el projecte? 

Amb qui hem comptat i 
quina implicació han 
tingut? 

Com ho hem explicat al món? 

 
 La nostra comunitat compta amb 

capacitats i talents molt diversos, i 
treballant conjuntament hem aconseguit 
resultats molt valuosos. 
 

 Treballar amb un objectiu comú ens ha 
permès conèixer-nos millor i descobrir i 
compartir visions sobre la vida a l’escola. 

Quins reptes ens queden per endavant? 
 
De forma immediata: compartir els resultats amb tota l’escola; construir l’aula i presentar l’aula acabada a tota la comunitat i 
utilitzar-la amb les noves metodologies. 
 
A termini mitjà: Abordar conjuntament altres temes com: el pati, el terrat, més espais intermedis...  

 Professorat: a l’equip motor i conduint 
activitats específiques a les aules. 

 Alumnat: a l’equip motor i participant en 
nombroses activitats. 

 Famílies: a l’equip motor i dissenyant i 
dinamitzant activitats. 

 PAS: dinamitzant alguna activitat i participant 
en altres. 

 
 

Hem comptat amb l’assessorament de: 
 de pares i mares de la nostra comunitat educativa, dels més variats perfils professionals: arquitectes, dissenyadors, músics, 

ballarins, mediadors socials, tècnics d’imatge i so, educadors...Així com de la direcció i l’equip docent de l' Institut. 

Per saber més de nosaltres......a8013226@xtec.cat / 932002755 / http://institutmenendezypelayo.cat/ 

 Web de l’institut: 
http://institutmenendezypelayo.cat/ 

 Twitter 
 Instagram 
 Bloc de visual i plàstica: 

https://dibuixfm.wordpress.com/2017/03/14/
hack-the-school/  

 Bloc AMPA MyP [ampamyp@gmail.com] 
 butlletí "L'Activitat de l'AMPA 
Entre nosaltres ens hem comunicat mitjançant: 
 Slack (eina de treball col·laboratiu). 
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