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1.L'INSTITUT QUATRE CANTONS 
1.1.DADES GENERALS DEL CENTRE 
Nom: Institut Quatre Cantons 

Tipus de centre: públic 

Adreça: Camí Antic de València, 37-39. 08005 Barcelona 

Tel. 933037670 

Mail: a8064155@xtec.cat  

Web: www.4cantons.cat 

@Ins4Cantons 

 
1.2.PRESENTACIÓ DEL CENTRE 
L’institut Quatre Cantons és un centre públic d’educació secundària que va iniciar la 

seva activitat el curs 2011-2012. Durant el curs 2016-2017, el centre escolaritza 520 nois 

i noies. Per fer-ho, comptem amb tres línies a primer d’ESO, quatre a segon, quatre a 

tercer i tres a quart d’ESO, que es distribueixen en quatre grups a 1r, sis a 2n, cinca 3r i 

quatre a 4t en tots els àmbits curriculars que cursen, excepte en les matèries optatives 

de 4t i els TGPEs de 2n/3r i 4t. També compten amb una línia a 1r i una a 2n de 

Batxillerat que inclou les modalitats Científic-Tecnològic i Humanístic-Social 

 

Tres idees força inspiren el projecte educatiu del centre: 
 

• La cerca de l’excel·lència 

• El principi d'equitat 

• La formació integral 
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2. MEMÒRIA DEL PROCÉS 
 

2.1. LA NECESSITAT DE CANVI 
Vam decidir participar a la Crida HackTheSchool perquè ja estàvem immersos en un 

procés de reflexió sobre els nostres espais des del curs 2014-15, principalment sobre els 

espais d’esbarjo, que en el nostre centre són, a més del pati i el gimnàs, els passadissos 

de la planta baixa, la biblioteca i el menjador.  

Alguns alumnes el curs passat, a través del Consell d’Alumnes i també a través d’un 

Treball Globalitzat de Proposta Externa (TGPE), una matèria pròpia del nostre institut, ja 

havien proposat canvis per convertir alguns espais de l’institut en llocs més agradables i 

més verds. Algunes de les seves propostes es van incloure al projecte presentat al 

programa Escoles+Sostenibles, que ells mateixos van redactar.  De fet,  en el moment 

en què va aparèixer la Crida HackTheSchool estàvem finalitzant una de les seves 

propostes, la transformació del pati interior annex a la biblioteca.  

 

 
 

Per a nosaltres, aquest projecte era una primera fase d’un projecte més llarg que hauria  

d’acabar, en una segona fase, amb la transformació de la biblioteca en un espai 

polivalent i flexible més adient als usos que se li estan donant actualment i més en 

sintonia amb el nostre projecte educatiu. La inspiració per a començar a pensar en 

aquesta segona fase la vam obtenir després d’un intercanvi d’alguns alumnes i 

professors a un institut del Canadà on disposaven d’un espai polivalent molt interessant i 

ben dissenyat.  

 

http://www.4cantons.cat/wp-content/uploads/2012/07/El-TGPE.pdf
https://twitter.com/Ins4Cantons/status/811625715452039168
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Simultàniament, alguns professors estàvem parlant de la necessitat d’aprofitar els fons 

de passadís per tal que, sobretot a l’hora del Treball Globalitzat (TG), poguéssim 

comptar amb un espai més, tenint en compte que les nostres aules són força petites i 

que, per la nostra metodologia, sovint es dóna el cas que els alumnes fan treballs que 

requereixen discussió en petit grup i treball per equips. Es dóna també la circumstància 

que la matèria de TG s’imparteix, en cada nivell, simultàniament a tots els grups que, a 

més, es troben al mateix passadís; disposar d’un espai més permet que alumnes dels 

diferents grups puguin reunir-se per coordinar accions, també permet que l’obertura de 

portes que ja realitzem es consolidi ocupant l’espai entre aules.   

 

A banda, al fons de passadís de la planta baixa, sovint, als esbarjos els alumnes hi van i, 

encara que sigui seient a terra,  s’hi estan conversant o llegint, la qual cosa ens feia 

pensar que calia d’alguna manera oferir-los l’espai però més ben condicionat.  
 
 

 
  

http://www.4cantons.cat/wp-content/uploads/2012/07/El-TGCI.pdf
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2.2.EL PROCÉS DE COCREACIÓ I DE REFLEXIÓ 
PEDAGÒGICA VISCUT  

 

En el nostre centre impartim una matèria el Treball Globalitzat per centres d’interès 

(TGCI). Es tracta d’un àmbit curricular transversal que estudia un bloc temàtic que 

incorpora continguts que procedeixen de les àrees de ciències socials, ciències naturals, 

educació visual i plàstica i tecnologia.  Tanmateix hi són presents continguts de llengua 

(competència comunicativa i audiovisual) i de matemàtiques (competència matemàtica) 

amb la intenció de treballar de forma integrada i contextualitzada tots els continguts. El 

Treball Globalitzat té un fort enfocament competencial, des del punt de vist metodològic, 

i es desenvolupa en un context altament digitalitzat. La seva finalitat és, d’una banda,  

incidir sobre els aprenentatges conceptuals des dels vessants cognitius superiors, és a 

dir, fent servir els significats apresos per comprendre noves situacions, per donar noves 

explicacions, per fer creacions que els integrin i, per altra banda, vol incidir en el 

desplegament de les capacitats cognitives relacionades amb les competències 

metodològiques (aprendre a aprendre, autonomia i iniciativa personal, tractament de la 

informació i competència digital).  

Els alumnes dediquen vuit hores a la setmana a aquesta activitat i es formen grups de la 

barreja de totes les classes del curs. Fem diversos TGs durant el curs amb una durada 

aproximada d’unes 5 setmanes per TG. 

 

La crida  Hack The School ha motivat la creació d’un nou TG, l’anomenat TG 

#HackTheSchool que ha permès la creació d’un grup motor de 28 alumnes voluntaris de 

3r d’ESO conduïts per una professora responsable. Aquest grup ha estat l’encarregat de 

desenvolupar les activitats de la guia i d’elaborar-ne de noves i també qui s’ha 

encarregat de dissenyar els prototips i presentar el projecte final.  Alhora des d’aquest 

grup motor s’ha buscat la participació de tota la comunitat educativa aconseguint que  

cap col·lectiu hagi quedat exclòs i que tots ells s’impliquessin al màxim en la mesura de 

les seves possibilitats.  

 

També ha estat aquest grup el qui ha fet d’enllaç entre els experts, les arquitectes i una 

mare experta en grups de debat i màrqueting , i la resta de la comunitat.  

 

http://www.4cantons.cat/el-nostre-projecte-educatiu/
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El procés de cocreació i reflexió seguit pel grup motor ha seguit una sèrie de fases que 

són aproximadament les suggerides a la guia de la Crida HackTheSchool . 

Aquestes etapes es detallen a continuació: 

 
 Fase 1: Comencem! 

1. EL GRUP MOTOR. ENS DEFINIM. 

2.  LA MIRADA TRANSFORMADORA. Observar. Pensar. Sentir.  

3. AMPLIEM LES NOSTRES MIRADES. Participació Comunitat Educativa.  Fase 1. 

4. ENS INSPIREM? 

 

 Fase  2: Descobrim 
5. RECOLLIM MIRADES. La perspectiva de la comunitat. Un expert en grups de 

debat. 

6.ANALITZEM, RECAPITULEM  I DECIDIM 

 
Fase 3: Co-creem 

7. LA IDEACIÓ. Pluja d’idees, consens, selecció.  

8. DONEM FORMA A LA NOSTRA IDEA.  Simulacions reals i amb joguines. El primer 

prototip 

9. TESTEGEM! Participació de la  Comunitat Educativa. Fase 2. 

10. INCORPOREM LES IDEES DE LA COMUNITAT. El prototip final. 

11. PREVEIEM LA IMPLEMENTACIÓ. Els recursos humans  i materials. El 

pressupost. 

 

 Fase 4: Valorem 
12. VALOREM EL PROCÉS. Vivències i aprenentatges. 

13. CELEBREM EL PROCÉS. Festa de cloenda. Exposició del camí recorregut i de  

l’aposta final. 

 

Fase 5: Presentem! 
14. PREPAREM ELS DOCUMENTS PER A PRESENTAR AL CONCURS 

 

Fase 6: Divulguem! 
15. LA DIVULGACIÓ EXTERNA DEL PROJECTE. Xarxes socials i web. 
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TROBAREU TOT EL PROCÉS EXPLICAT EN IMATGES AL DOCUMENT 

4C_HackTheSchool_ElProcesEnImatges.ppt 
QUE ACOMPANYA AQUESTA MEMÒRIA 
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2.3.LA PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA  
La participació de la comunitat educativa ha estat clau per decidir quins espais es 

prioritzaven finalment per redissenyar i també per saber com es volien canviar. 

Al llarg de tot el procés hi ha hagut un feedback constant entre el grup motor i els 

diferents sectors de la comunitat fins arribar a consensuar uns espais i un projecte final 

de tots.  

Detallem a continuació les dues fases en què hem dividit la participació de la comunitat 

educativa: 

 

FASE 1: Entrevistes i formularis: 

En un primer moment, i per tal de copsar de forma ràpida i massiva l’opinió sobre quins 

espais canviar i com, es va optar per formularis dirigits a tots els professors i alumnes 

que els alumnes del grup motor es van encarregar de passar alhora que explicaven  el 

projecte a tots els grup classe i també al claustre 

Per aprofundir més també es van realitzar unes entrevistes, que es van gravar, a 

alumnes de tots els cursos, a alguns professors i també a la responsable del menjador, a 

monitores de l’espai del migdia i encarregades de gestionar les extraescolars, així com a 

algunes famílies i a les conserges. 

Finalment, es va assistir a una reunió de la junta de l’AFA per tal d’explicar-los el 

projecte, copsar la seva opinió i fer que el transmetessin a la resta de famílies. 
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Fase 2: Testegem els primers prototipus  

Ja en un segon moment, les primeres propostes elaborades pel grup motor van 

sotmetre’s a un testeig per part dels diferents col·lectius que conformen la nostra 

comunitat. 

 Així, es va tornar a fer una trobada amb l’equip de menjador, també amb la monitora de 

l’espai d’extraescolars, les conserges i les famílies que havien participat en la primera 

fase, per explicar-los els primers prototips de primera mà i valorar-los conjuntament. 

  

Per tal que tots els alumnes i més famílies poguessin valorar les propostes es van 

realitzar tres petites exposicions als espais amb propostes de redisseny de  l’institut on 

aquests podien expressar la seva opinió i fer suggerències de millora. 

 

Finalment, una dinàmica amb els professors ens va semblar la millor idea per recollir les 

seves opinions sobre el tema. Alguns alumnes del grup motor del projecte var explicar-

los les propostes dels dissenys. Els professors van aportar moltes altres propostes 

mitjançant dibuixos, escrits o explicant-les als companys. 

 

 
 

FASE 3: Valoració final. Exposició i Celebració. 

Finalment, ja en una darrera fase, s’ha realitzat una valoració amb tota la comunitat del 

procés realitzat. Aquesta s’ha dut a terme al llarg d’una reunió convocada expressament 

i en la que estaven convidats representants de tots els sectors de la comunitat educativa 

i, especialment, les persones que havien participat més directament en les fases 

anteriors. Després d’explicar els dissenys finals, els assistents van poder respondre unes 

https://twitter.com/Ins4Cantons/status/844992714290712577
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preguntes que hi havia en els suros fent servir post-its. Així, en acabar  quedaven 

recollides i compartides les principals conclusions sobre el camí fet. 

També, un cop integrades les propostes de la fase de testeig s’està preparant una 

exposició dels prototips finalsl per tal que tothom els conegui i, de nou, hi pugui dir la 

seva, ja de cara a una futura implementació. Aquesta exposició constarà de maquetes, 

dissenys en 3D, plafons informatius, un vídeo i fotografies sobre tot el procés realitzat. 

 

Ja per tancar tot el procés es preveu una festa de cloenda i valoració pel proper 

dimecres 10 de maig en què està convidada una representació de tots els sectors de la 

comunitat educativa.  
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2.4. EL MICROPROJECTE 
2.4.1. ELS PROTOTIPS FINALS 

Tot i que al llarg de tot el procés s’han realitzat diversos prototips, a continuació es 

presenten només els finals que són aquells que integren les idees del grup motor, les 

opinions de tota la comunitat així com el consell dels arquitectes. 

Els primers esbossos i croquis així com els primers prototips els podeu trobar al 

document que acompanya aquesta memòria 4C_HackTheSchool_ElProcesEnImatges 

 

ELS ESPAIS PROPOSATS 
Inicialment la proposta del grup motor fou de redissenyar 4 espais de la planta baixa: la 

biblioteca i els fons de passadís, que eren els espais que ja estaven en el punt de mira 

de la comunitat, i a més a més, el menjador i el vestíbul per ser també espais molt 

utilitzats per tota la comunitat i també a les hores del migdia i l’esbarjo. 

 Després de tot el procés, però, s’ha arribat a la conclusió que en el cas del menjador i el 

vestíbul es tractaria de realitzar canvis mínims que no repercutirien en un canvi 

substancial pel que fa a la convivència i els aprenentatges. Per tant,  els prototips finals 

que es presenten són de dos espais: La biblioteca i tres fons de passadís (el de la planta 

baixa i els dos de la primera planta).  

El redisseny d’aquests espais ha de permetre disposar d’espais d’aprenentatge i 

convivència més d’acord amb els principis del nostre projecte educatiu. 

 

LA BIBLIOTECA  
Com és actualment? 

La biblioteca actualment està distribuïda en tres espais; a l’entrada podem veure una 

zona de taules que actualment es fa servir a les hores d’esbarjo per a jocs de taula, per 

fer deures o llegir. L’espai actualment està distribuït amb taules rectangulars i cadires.  

També té un pany de paret cobert amb prestatgeries amb llibres. 

 

Al costat d’aquesta zona hi ha una petita part de relax, on els alumnes poden seure en 

un sofà i parlar o llegir tranquil.lament.  
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Després, separat per una petita prestatgeria hi ha la zona de classe; aquesta es fa servir 

per a les classes d’alemany encara que a les hores del pati i menjador també es fa servir 

per fer deures o jugar a jocs de taula. Aquesta zona està habilitada amb vuit taules 

rectangulars (del mateix tamany que les taules esmentades a la zona anterior) i 

pissarres (una pissarra blanca i una digital).  

 

 
 

Les nostres propostes 

Una biblioteca dividida en dues zones principals; una zona de treball i una zona més de 

relax que permeti molts usos gràcies a un mobiliari mòbil, en algunes ocasions plegable i 

molt versàtil. 

 Només entrar a la biblioteca trobem una zona amb taules que es poden disposar de 

diferents maneres i que permeten des de reunions de gran grup a treballs en petit grup, 

així com una disposició en forma de barra davant la finestra o contra la paret. . A més hi 

ha un moble que recorre una gran part de la paret que es faria servir per a 

l’emmagatzematge de tot el que es pugui necessitar a la sala (ordinadors, material 

escolar, cadires plegables, ...), i que també té la funció de llibreria. 

Entre els prestatges es troben dues (podrien ser tres) taules plegables que permeten 

ampliar el nombre de persones assegudes en taules, cas que fos necessari.  

Més endavant, i marcat per un canvi en el tipus de terra, trobem la zona de relax: un 

sofà en forma de L. Davant del sofà hi hauria pufs i taules baixes que possibilitarien la 

lectura, la conversa, els jocs de taula, el treball per petits equips, ... 
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Aquest mobiliari també seria fàcil de moure per permetre disposicions diferents del 

mobiliari i, per tant, activitats diferents: petites performances, projeccions, xerrades, 

trobades, ... 

 

La sala es completaria amb alguns suros informatius o d’intercanvi, algunes pissarres, 

una pantalla plegable, un projector i un armari amb ordinadors portàtils. També hi hauria 

plantes i algunes làmpares de lectura, bé de peu col.locades darrere del sofà, bé 

penjades del sostre. 
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EL FONS DEL PASSADÍS 
 
Com està ara? 

Ens referim als finals dels passadissos on hi ha les aules. A cada passadís hi ha 4 aules, 

dues a cada banda i el fons actualment està buit, sense cap mobiliari. Hi ha una finestra.  

 

Les nostres propostes: 

Hi ha dues propostes principals per aquests espais. Per al passadís de la planta baixa,  

una zona per relaxar-se, llegir, conversar, ... . Per als passadissos de la primera planta, 

una zona per fer treball de petit grup, encara que també pugui tenir els mateixos usos 

que l’anterior.  En els dos casos hi haurà un mobiliari mínim, mòbil i flexible que permeti 

diverses distribucions. També hi posarem  plantes, potser algun prestatge i algun 

quadre; en els espais que fossin destinats a zona de treball es preveu una pissarra. 
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21 
 

  



22 
 

 
2.4.2. ELS RECURSOS NECESSARIS 

Per tal d'executar el projecte prototipat ens caldrà comptar amb recursos humans i 

materials. 

Els recursos humans: 

Els recursos humans que pensem que serien necessaris són: Un arquitecte o 

dissenyador d’interiors, alguns professionals o experts del món de la fusteria, la 

tapisseria, la pintura i la jardineria i també algun expert en administració o comptabilitat.  

 

Parlant amb les famílies i fent una recerca pel barri, sabem que podem comptar amb la 

col.laboració de : 

• Professionals de l’empresa EcoLab  del barri (arquitecte, fuster i jardinera) 

•  Artesans del barri dels tallers Fusta Vella (mobles recuperats) i  TallerRe 

(tapisseria) 

•  Famílies de l’institut, en concret les de cinc alumnes (arquitectes, fusters, pintor, 

comptable)  

•  L’ESCAC, Escola deCinema de Catalunya  (alumne d'escenografia en 

pràctiques). 

• Els arquitectes María Pía Fontana y Miguel Mayorga. 

 

Amb la majoria dels quals hem col.laborat ja almenys en una ocasió anterior, la 

transformació del pati annex a la biblioteca. 

 

 

Recursos materials: 

Els recursos materials per executar el projecte cal que compleixin una sèrie de requisits 

- Han de complir amb criteris de sostenibilitat i de proximitat 

- Han de ser resistents 

- Fàcils de netejar i de reparar 

- Que compleixin amb les normes de seguretat del centre 
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I serien els següents: 

- Mobiliari: prestatges, algun sofà, pissarres, suros,  pufs, taules de diferents mides 

i tipus, ... 

- Materials per recuperar mobiliari: pintura, teles per entapissar, fusta, ... 

- Pintura i/o vinils per a les parets 

- Catifa o terres de vinil per al terra 

 

dels quals disposem ja a l'Institut d'algun sofà, algun puf i alguns coixins, així com d'una 

taula petita que podríem reubicar i, si cal, renovar ja sigui retapissant, pintant, ... 

També pensem que podríem construir algun mobiliari a partir de mobles vells i materials 

de rebuig com pneumàtics per fer pufs, retalls de teles per tapissar-los, etc. 

 

 
 

Caldria, no obstant, comprar les taules de la biblioteca plegables, també les taules 

mòbils i les cadires, els terres de vinil, alguns coixins i algun sofà així com teles i pintura. 

També plantes per fer els espais més agradables. 

 

 

Per tal de fer un primer càlcul de la inversió necessària per tirar el projecte endavant, els 

alumnes han elaborat un pressupost del mobiliari nou que caldria adquirir a partir de 

catàlegs de mobiliari escolar i de la recerca d'empreses per Internet. El teniu a 

continuació: 
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BIBLIOTECA / ZONA D'ESTUDI  

Concepte Imatge  nº unitats Preu/unitat Preu total 
Empresa 
suministradora  

Taules Wave 
2330 

 

15 98,3 1.474,5. Mirplay.com  

Suelo infinity S  

 

1 (3m x 6,55m) 11,50(m2) 225,975 
Floors-
supreme.es  

Pisarra 
001001402302 

 

2 20'95 41'90 bricor.es   

Pantalla 
plegable  1 99,54 99,54 eBay.com   

Banqueta 
233141581  7 (120-72) 317,4 2.221.8 hermex.es   

Puff multi usos  2 ( 2x4) 160 320 espumaencasa.es  

http://mirplay.com/
http://floors-supreme.es/
http://floors-supreme.es/
http://bricor.es/
http://ebay.com/
http://hermex.es/
http://espumaencasa.es/
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Mueble Combi 
1.3094 

 

5 191.18 995,9 hermex.es   

Armario maxi 
(4) 1.2865 

 

2 228,34 456,68 hermex.es   

Cadires MIA 
patas 1028 

 

24 23,75 570 mirplay.es  

Taules 
plegable  2(76cm) 326,66 653,32 hermex.es   

Soport taules 
plegables  2 (76cm) 139,33 278,66 hermex.es   

http://hermex.es/
http://hermex.es/
http://mirplay.es/
http://hermex.es/
http://hermex.es/
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3.LA DIFUSIÓ DEL PROJECTE 
 
Per tal de difondre el projecte #HackTheSchool ja sigui dins la pròpia comunitat de 

l’Institut Quatre Cantons com a l’exterior, s’han publicat diverses notícies al web del 

centre i s’han anat fent piulades a Twitterr i entrades a Facebook per tal d’informar sobre 

el procés seguit. 

 
Notícies publicades al web www.4cantons.cat:  
http://www.4cantons.cat/seleccionats-per-participar-al-projecte-

hack-the-school/ 

http://www.4cantons.cat/hacktheschool-testegem-les-primeres-

propostes/ 

 

Tweets publicats: 
Sobre el nostre projecte #HackTheSchool i enviats des del compte de 

l’institut @Ins4Cantons: 

https://twitter.com/search?l=&q=%23HackTheSchool%20from%3Ains4

cantons&src=typd 

Sobre el nostre projecte #HackTheSchool  i enviats des del compte de la professora 

responsable del projecte HackTheSchool @annagou: 

https://twitter.com/search?l=&q=%23HackTheSchool%20from%3Aannagou&src=typd 

 

Entrades a Facebook: 
Publicacions a Facebook : 

 https://www.facebook.com/anna.gou.52 
 
  

http://www.4cantons.cat/
http://www.4cantons.cat/seleccionats-per-participar-al-projecte-hack-the-school/
http://www.4cantons.cat/seleccionats-per-participar-al-projecte-hack-the-school/
http://www.4cantons.cat/hacktheschool-testegem-les-primeres-propostes/
http://www.4cantons.cat/hacktheschool-testegem-les-primeres-propostes/
https://twitter.com/search?l=&q=%23HackTheSchool%20from%3Ains4cantons&src=typd
https://twitter.com/search?l=&q=%23HackTheSchool%20from%3Ains4cantons&src=typd
https://twitter.com/search?l=&q=%23HackTheSchool%20from%3Aannagou&src=typd
https://www.facebook.com/anna.gou.52


27 
 

  



28 
 

 
 


