
 
 

 

Els espais com a generadors de vida 

L'escola Nou de Quart neix l’any 2008 amb un projecte d'escola lenta en el que es respecten els diferents                   
ritmes de treball dels alumnes i la importància que tenen els espais com a entorns facilitadors de                 
l'aprenentatge i de la convivència. Malauradament, en el nostre cas, com passa molt sovint a molts centres                 
educatius, el projecte arquitectònic de la nostra escola es va dissenyar desvinculat del nostre projecte               
educatiu i del potencial educatiu dels espais que s’estaven projectant. Tot i això, davant de la importància                 
que tenen per nosaltres hem anat repensant els diferents espais per anar millorant els processos que s’hi                 
donaven, afavorint al mateix temps la nostra identitat a través d’aquests. 

Som una escola pública d'una sola línia situada al municipi de Quart, al Gironès. Tenim un total de 213                   
alumnes i 14 mestres en plantilla. Des dels seus inicis, l'escola ha estat en mòduls prefabricats i no hi ha                    
previst cap projecte d'escola d'obra en un futur immediat. Malgrat això, el nostre tarannà és reflexionar i                 
repensar-ho tot i després d’un període llarg de reflexió de l’equip de mestres, aquest curs escolar ens hem                  
organitzat amb nous agrupaments que ens ha permès millorar l’acompanyament, el benestar emocional,             
la convivència... mitjançant ràtios de 17 alumnes per espai i la barreja d’alumnes de diferents edats (aula                 
de 3 i 4 anys, aula de 5 i 6 anys…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

El nom de l’escola, escollit l’any 2009 mitjançant un procés democràtic per part de tota la comunitat educativa,                  
deixa entreveure les 9 escoles en les quals ens basem per tirar endavant aquest projecte singular. L’escola                 
lenta, l’escola per la salut integral, l’escola artístca, tecnològica i científica, l’escola plurilingüe, l’escola lectora,               
l’escola verda, l’escola activa i pràctica, l’escola inclusiva, l’escola participativa i democràtica. Totes nou              
escoles enfocades a aconseguir que els infants adquireixin les eines necessàries per entendre el món on                
creixen i esdevinguin persones lliures, actives i crítiques en una societat diversa i en continu canvi.  

Estem convençuts de la importància de treballar, amb els nostres alumnes, els valors universals que ens                
apleguen a tots i que afavoreixen la convivència; potenciant allò que ens uneix i identifica com a                 
persones. Tot això, per suposat, de la mà de les famílies que des del seus inicis han tingut un paper                    
fonamental en l’evolució del projecte d’escola. 
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CLICA EL LOGO  

PER CONÈIXER-NOS MILLOR 

Des de la nostra mirada, cada nen/a és únic, especial i sabem que el seu estat emocional és clau pel seu                     
aprenentatge. És en aquest punt, en què prenen una gran rellevància els espais, com a elements                
educadors i afavoridors de la identitat i en el benestar emocional de cada infant.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un dels nostres referents pedagògics l’italià Loris Malaguzzi (1920-1994) afirmava que els infants tenen tres mestres a l’escola: 
els adults, els seus iguals i l’entorn físic. 

 
La nostra forma de treballar ens ha permès reflexionar, des dels inicis, sobre com haurien de ser els espais                   
de l’escola, tant interiors com exteriors, donant-nos l’oportunitat i el temps per repensar el què, el com i el                   
quan dels canvis. Amb els anys i amb l’ajuda de tota la comunitat educativa, hem començat a redactar el                   
Noucàleg del espais, on s’hi plasmen els principis que regeixen els nostres ambients d’acord amb el                
projecte educatiu d’escola.  

 
Amb els anys hem anat fent petites transformacions tant         
en els espais interiors com exteriors, sempre comptant        
amb la participació dels infants i les seves famílies.         
L’any 2012 es crea la Comissió Mixta de Pati         
constituïda per les famílies, els alumnes i mestres amb         
l’objectiu d’engegar un projecte de co-creació del pati,        
i en el que seguim immersos actualment.  
 
Tot i la millora d’alguns ambients, avui seguim valorant         
que el menjador, la fusteria i les aules encara         
necessiten un repensament d’acord amb els principis       
del Noucàleg (pàgina 28) 
 
Quan la cirda del Hack the School va arribar a les           
nostres mans, ens va semblar una oportunitat per        
repensar altra vegada els espais. A més la filosofia amb          
què es presentava la crida ens va semblar molt propera          
al nostre tarannà i va fer que es decidís participar-hi.          
Essent una oportunitat perquè tota la comunitat se senti         
seus els espais de l’escola. 
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https://youtu.be/zSqzrgKyJ7o
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Al mateix temps, gràcies a tot el procés s’ha posat de manifest la gran xarxa de recursos amb què podem                    
comptar, així com de les necessitats i els potencials dels tres espais:  

 
 
La fusteria 
 

Per qüestions d’organització aquest curs escolar la       
fusteria ha quedat ubicada en una aula de tan sols          
10m2, utilitzada fins a 2n i que actualment els grans          
pràcticament ja no poden utilitzar. Amb l’afegit que el         
soroll que genera aquest ambient no afavoreix el clima         
de treball a les aules veïnes. Projectem un espai amb          
més amplitud i llum natural, amb una millor        
organització i flexibilitat afavorint una major      
convivència i un major benestar.  
 
 
 
 

El menjador 
 

Des de la comunitat detectem que és un espai poc          
lluminós, amb una decoració molt pobre.. i visualitzem        
un espai més càlid i polivalent ja que és el més gran que             
tenim a l'escola i sovint l'utilitzem per fer reunions força          
massives amb altres agents de la comunitat com        
famílies, docents, assemblees amb alumnes... Ens      
imaginem un espai amb mobiliari més flexible, les        
taules més grans i rodones, potser amb rodes per         
facilitar-ne el moviment i que en un futur pogués         
integrar la cuina com a espai d'aprenentatge on        
l'alumnat pogués participar d'aquest amb un sistema       
tipus buffet lliure.  
 
 
 
Els ambients o aules 
 

Dels tres espais plantejats, les aules són les que més          
agraden al conjunt de la comunitat. Algunes de les         
millores que s’hi podrien fer són: afegir un espai dedicat          
a les famílies o mascotes, espais tipus graderia on         
poder exposar o fer treball en grup, zona        
d’experimentació… així com, igual que en el menjador,        
més llum i color. 
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Des d’un principi del procés, com a claustre ens hem plantejat quines capacitats i competències volíem                
afavorir en els nostres alumnes a través d’aquest projecte de Hack the School. Després de vàries sessions de                  
reflexió i consens amb els nostres alumnes es decideixen treballar les següents: 

 

Etapa d’Educació Infantil Etapa d’Educació Primària 

-Observar i explorar l’entorn immediat,     
natural i físic, amb una actitud de       
curiositat i respecte i participar,     
gradualment, en les activitats socials i      
culturals. 
 
-Mostrar iniciativa per afrontar    
situacions de la vida quotidiana,     
identificant-ne els perills i aprendre a      
actuar en conseqüència. 

-Actuar amb autonomia en la presa de decisions i assumir la           
responsabilitat de les pròpies decisions i accions. 
 
-Desenvolupar habilitats per fer front als canvis (treball en         
equip, lideratge personal, creativitat, adaptació, flexibilitat,      
confiança) i a les dificultats, per assolir un major benestar          
personal. 
 
-Aplicar el diàleg com a eina d’entesa i participació en les           
relacions entre les persones. 
 
-Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu que promoguin el       
compromís personal (intercanvi, diàleg, col·laboració,     
experimentació, assaig-error-èxit…) i les actituds de      
convivència. 
 
-Analitzar l’entorn amb criteris ètics (entorns saludables,       
accessibles per tots, reutilització de materials, amb estalvi        
de llum mitjançant la utilització de llum natural) per cercar          
solucions alternatives als problemes. 
 
-Mostrar actituds de servei i de compromís social. 

 
Al llarg d’aquest procés, ens hem adonat que els espais d’aprenentatge havien de ser un lloc de trobada de                   
tots aquests valors, hàbits, actituds i habilitats. Uns espais d’aprenentatge per ser i estar, que donen                
identitat, que acompanyen els processos creatius i que faciliten una forma d’aprendre, moure’s, pensar i               
sentir. 
 
Per aconseguir que la crida del Hack the School fos un èxit d’aprenentatges i de participació calia que el                   
projecte arribés a tota la comunitat i que se’l sentissin seu.  

  
       POBLE  

            (Ajuntament, brigada, local social…) 
 
 

FAMÍLIES  ALUMNES 
        (AFA, pares, mares i avis)    

  
                                                                           ALTRES AGENTS  

de la comunitat (monitoratge menjador, administrativa...) 
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En aquest punt del procés, la reflexió està encaminada a decidir quins havien de ser els canals de difusió                   
d’aquesta iniciativa per arribar a tota la comunitat educativa amb l’objectiu de crear una xarxa               
d’aprenentatge, de recursos i de suport el més gran possible; liderada per un equip motor com més ric i                   
multidisciplinar millor. 
 
Al cap d’uns dies, desprès de difondre aquesta nova proposta, es va crear el nostre equip motor, que seria                   
l’impulsor d’aquesta iniciativa; creant-se així una nova comissió mixta a l’escola encarregada de definir el full                
de ruta del projecte i  formada per: 

 
2 pares  2 mestres i 1 practicant     5 alumnes  2 Arquitectes  
 

EQUIP MOTOR 
 
Al llarg del procés, han estat varis els canals que s’han utilitzat per difondre aquesta iniciativa amb l’objectiu                  
que la xarxa amb què comptem fos partícep del que anava passant: 

 
- Els articles a la pàgina web de l’escola: http://agora.xtec.cat/escola9d4t/ 
- El formulari de participació i informació detallada del projecte mitjançant el full informatiu que              

enviem cada divendres a les famílies per correu electrònic: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Les assemblees d’aula dels alumnes per explicar el projecte, des d’on es van escollir els alumnes                
voluntaris que tinguessin ganes de formar part d’aquest equip motor. 

- Una convocatòria de claustre per escollir els mestres voluntaris que volguessin formar part de l’equip               
motor. 

- La ràdio escolar que preparen els alumnes de 5è i 6è en al taller de Tic i que difonen cada dia a les 9h                        
del matí per a tota la comunitat. 

- La revista del poble El Celrè, en què participem amb un article cada trimestre i on el claustre va decidir  
- que el del tercer trimestre anès al voltant del projecte Hack the school. 
- La carpeta del drive anomenada HacktheSchool compartida amb els diferents agents implicats. 
- Els perfils de Twitter: @olguika9 @EvaAlgans i @xevi_alsina (mestra, arquitecta i director de l’escola). 
- El Diari de Girona: http://www.diaridegirona.cat/comarques/2017/02/19/lescola-nou-quart-repensa-espais/830263.html  
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En aquest punt, entràvem així en la primera fase del projecte, la Fase Comencem! 
 

FASE COMENCEM: Com ens definim? 

Qui ho fa? L’equip motor (12 participants) 

Resum de 
la dinàmica 

En aquesta dinàmica s’acorden diferents aspectes entre els que hi ha la periodicitat de              
les trobades, l’elecció del nom de l’equip, la redacció dels principis sobre els que s’ha               
de sostenir el projecte i la forma com es documentarà el projecte.  

 
 
 
 

Acords 

- S’acorda fer les trobades els dimecres a la tarda en horari lectiu per tal que els alumnes                 
sempre hi puguin assistir i per les possibilitats horàries de la resta de l’equip. 

- A partir d’una pluja d’idees sorgeix el nom de l’equip motor (foto centrall) IN9espais.              
L’“IN” amb el significat d’innovació i de “dins” en anglès, “9” amb el significat d’Escola               
Nou de Quart i els 9 principis que regeixen els espais.  

- Es redacten els principis amb els quals volem que el projecte se sostingui en funció dels                
valors que compartim (quadre de més avall). 

- Es crea la carpeta Hacktheschool al DRIVE compartida amb l’equip motor, el claustre i              
les famílies que s’han interessat en el projecte per poder mantenir una comunicació             
fluïda i un intercanvi constant en quina fase es troba el projecte i fer les aportacions                
que calguin.  

 

Som IN9espais i creiem que…. 
- La veu més important és la dels alumnes, principals usuaris dels ambients. 
- El procés ha d’engrescar el màxim d’agents de la comunitat possible. 
- Prioritzem el procés per davant del resultat. 
- Els canvis que portem a terme han d’anar d’estar d’acord amb el Noucàleg dels espais. 
- Partim de canvis accessibles i assumibles. 
- Volem poder trencar estereotips i observar els espais amb una mirada diferent.  
- Busquem solucions polivalents.  
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Un cop definit l’equip motor, el primer objectiu que teníem era identificar quines eren les debilitats que la                  
comunitat educativa creia que tenien els diferents espais plantejats. Per obtenir aquesta informació es van dur                
a terme les següents dinàmiques de diagnosi: 

 

FASE COMENCEM: Contagiem l’entusiasme! Ampliem les nostres mirades (Activitat 3 de la guia) 

Qui hi 
col·labora? 

Claustre o equip de mestres (16 participants) 

Resum de la 
dinàmica 

L’equip de mestres s’organitza en equips de quatre, procurant que els membres de             
cadascun fossin de cicles diferents. L’objectiu és que reflexionin al voltant de les emocions i               
sensacions que els produeixen cadascun dels espais; i per l’altra, l’espai que els             
agradaria transformar i el perquè. 

 
 

Valoració i 
reflexió 

L’equip de mestres, fa una valoració positiva d’aquesta dinàmica, sobretot a l’hora de             
confeccionar els equips de treball, ja que ha aportat diversitat de mirades i punts de vista.                
També ha aportat una primera reflexió de com veuen i senten els mestres de l’escola               
cadascun dels espais, on conviuen conjuntament amb els alumnes i altres membres de la              
comunitat educativa.  
 
L’equip motor considera que es tracta d’una dinàmica que ha permès conèixer les             
sensacions i les emocions que generen cadascun dels espais proposats i introduir            
activament al claustre en aquest projecte de Hack the school. A partir d’aquí s’ha fet el                
buidatge d’aquesta dinàmica, que ha quedat recollida en el quadre DIAGNOSIS FINAL de la              
pàgina 16. 
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FASE COMENCEM: Cada infant hi diu la seva! Construeix la teva caseta  

Qui hi 
col·labora? 

Tots els alumnes de l’escola amb les 
seves famílies (213 participants). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resum 
de la 

dinàmica 

La proposta es planteja en forma de       
casa desplegada (mida DIN A3), en      
la que els infants juntament amb les       
seves famílies se’ls plantegen, en     
les diferents façanes, propostes    
diverses: 
 

- A la façana esquerra la 
proposta consisteix en 
representar amb emoticones 
quines són les emocions que 
els transmeten els espais del 
MENJADOR, FUSTERIA i 
AULES. 

- A la façana dreta la proposta 
és escriure vàries idees per 
millorar aquests espais, així 
com links de pàgines que ens 
agradin… 

- A la façana de davant la 
proposta consisteix en 
dibuixar com se’ls 
imaginen i com els agradaria 
que fos un dels tres espais.  

 
 

Valoració i 
reflexió 

 
Es valora molt positivament aquesta activitat tant per part dels alumnes, les seves famílies              
com per part de l’equip motor. Per una banda, per l’alta participació dels infants i per l’altra                 
per la gran varietat d’aportacions i de solucions alternatives a les necessitats            
observades i viscudes fins ara. L’equip motor decideix fer un buidatge d’aquesta            
dinàmica, que es pot trobar en el quadre de DIAGNOSI FINAL de la pàgina 16. 
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FASE COMENCEM: I vosaltres famílies què en penseu? Anota la teva opinió 

 
 
 

Qui hi 
col·labora? 

Alumnes de 3r, l’equip    
motor, l’equip directiu, 40    
famílies de l’escola i altres     
agents com dones de la     
neteja, administrativa  
monitors de menjador (uns    
73 participants  
aproximadament) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resum 
de la 

dinàmica 

Els alumnes de 3r    
construeixen unes cases   
gegants. Cada caseta està    
destinada a un espai diferent     
i que es poden distingir pel      
títol que hi ha a la teulada. 
L’equip directiu per mitjà del     
full informatiu informa que    
a la sortida de l’escola     
trobaran les casetes per fer     
les aportacions que creguin    
oportunes de cada espai.  
L’equip motor explica a les     
famílies a la sortida de     
l’escola com funciona la    
dinàmica de les casetes, on     
poden escriure totes les    
emocions i sensacions,   
així com també aquelles    
idees i aportacions que    
creguin oportunes per   
millorar cada espai. 
 
Vídeo de l’experiència:  
https://youtu.be/ZkGpzFNJFu
0  

 
 
 

Valoració i 
reflexió 

L’equip motor considera que el plantejament d’aquesta activitat va agradar molt a les             
famílies que hi varen participar, però al mateix temps es creu que hi va haver molt poca                 
participació ja que només va ser plantejada per dur-la a terme en un dia. Es valora que                 
hagués estat més enriquidora fer-la al llarg de varis dies per una major participació,              
reflexió i debat; fet que tindrem en compte per altres dinàmiques. També cal dir que s’han                
recollit propostes que encara no havien sortit amb l’activitat de construcció de la             
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pròpia caseta. L’equip motor considera fonamental fer el buidatge de la dinàmica en el              
quadre DIAGNOSIS FINAL que trobareu a la pàgina 16. 

 
 

Seguim endavant, i després d’assistir al taller AfterMath a l’Arts Santa Mònica aportem noves idees a                
l’equip motor (com vivenciar els espais mitjançant el cos, la imatge i el so) i entrem decidits a la Fase                    
Descobrim!  

 

FASE DESCOBRIM: Analitzem els espais (proposta recollida del taller d’AfterMaths, Barcelona) 

Qui hi 
col·labora? 

22 alumnes de 4t, amb la seva mestra i un estudiant de magisteri de la Universitat de Girona                  
4t de carrera. Així com també un alumne de 3 anys, un de 7 i un de 12 (27 participants en                     
total) 

Resum  de 
la dinàmica 

La proposta consisteix en gravar amb un càmera Go pro les diferents mirades dels espais               
que tenen els alumnes amb edats diferents. Quina perspectiva de l’escola té un infant de 3                
anys? I un de 7 i un de 12 anys? Cadascun dels infants fa un recorregut pels diversos espais                   
amb la càmera incorporada: les aules, la fusteria i el menjador, posteriorment el claustre de               
mestres fa una anàlisi de les diferents visions en funció de les edats que ens ajuda a                 
detectar les dificultats o inconvenients que els alumnes s’ han trobat. 
Vídeo de l’experiència: https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=ZA85S10sB7k 
 

3 anys 
- No poden obrir la porta per entrar a l’escola sols. 
- No arriben als calaixets dels claus de la fusteria. 
- Els tamborets i la taula per treballar la fusta estan 

a la seva mida. 
- No tenen prou força per obrir l’aixeta del 

menjador. 
- No arriben a agafar el paper per eixugar mans del 

menjador. 

6 anys 
- Els tamborets i la 

taula de la fusteria 
són molt petits per 
ells.  

- Més de 7 alumnes 
treballant-hi no hi 
caben. 

12 anys 
- Els tamborets i la 

taula de la fusteria 
són molt petits per 
ells.  

- Més de 5 alumnes 
treballant a la 
fusteria no hi 
cabrien. 

Valoració Gravar amb la Go-pro en el cap dels petits no ha sigut fàcil però sí molt divertit. Seguir un                   
recorregut ha costat sobretot als més petits, que es giraven o es distreien amb el que els                 
envoltava. Després de vàries proves ho vam aconseguir. Els alumnes els ha agradat molt              
veure el vídeo i el claustre valora aquesta dinàmica com una experiència molt interessant              
ja que permet tenir una perspectiva diferent i que fins ara no havíem tingut en compte. 
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FASE DESCOBRIM: Discriminem els sons dels espais (proposta recollida del taller d’AfterMath, BCN) 

Qui hi 
col·labora? 

Alumnes de 3 i 4 anys  amb les seves mestres (51 participants en total). 

 
 
 

 
  
 Resum de 
la dinàmica 

Aquesta activitat consisteix en reproduir diferents sons gravats (de la fusteria, de la ciutat,              
del pati, del menjador, del bosc i de l’aula) i a partir de diferents preguntes anar descobrint                 
cada espai i les sensacions que els transmeten. 
 
Algunes de les preguntes que es fan són: 
-Què creus que és aquest so? 
-On creus que és? 
-Quins objectes creus que es senten? 
-Quines sensacions sents quan escoltes els sons d’aquest espai? 
-T’agradaria estar-hi? Perquè? 
 
A la pista 1 està relacionada amb sons de la fusteria, la pista 2 amb els de la ciutat, la                    
pista 3 amb sons del pati, la pista 4 amb sons del menjador, la pista 5 de sons del bosc i                     
la pista 6 sons de les aules (trobareu l’enllaç clicant les pistes de sota). Al final de l’activitat                  
es fa la tancada (que ja explicarem més avall) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valoració 

Els alumnes de 3 i 4 anys han discriminat els diferents sons, han manifestat les sensacions                
que els produïen i han verbalitzat en quins es sentien més o menys còmodes.  
La majoria ha coincidit en què els sons més sorollosos i desagradables eren els de la                
fusteria, de la ciutat i els del menjador, en canvi els sons produïts en l’entorn del pati, bosc i                   
aules els eren agradables. 
La valoració que han fet de cada pista d’àudio és la següent: 
 

-Pista 1 (Fusteria): El que han sentit: troncs, caixes que cauen, un senyor amb un martell,                
arreglant un cotxe, una llima, una serra. La majoria d’alumnes manifesten que es senten              
nerviosos, enfadats de tant soroll i que els molesta, voldrien estar-hi (coneixen l’activitat             
què s’hi fa) La majoria hi voldrien estar-hi però tant soroll els espanta. Hi ha pocs infants                 
que es senten a gust amb aquests sons. 
-Pista 2 (Ciutat): El que han sentit: motos, cotxes, tractor, que fan carreres, és un carrer o                 
una carretera. La majoria d’alumnes manifesten que es senten nerviosos, que els espanten             
i molesten aquests sons. Tot i això, els agradaria estar-hi  perquè és a l’exterior.  
-Pista 3 (Pati):El que han sentit: una corda, ocellets, nens i nenes jugant, cridant al parc o                 
al pati. Tots els alumnes manifesten que no els molesten aquests sons i que els agrada                
anar en aquest espais. 
-Pista 4 (Menjador): El que han sentit: nens cridant, molta gent, el passadís, el nostre               
menjador. La majoria d’alumnes manifesten que es senten enfadats, nerviosos i que            
aquests sons els molesta. La majoria no els agradaria estar-hi perquè hi ha massa soroll. 
-Pista 5 (Bosc):El que han sentit: sons molt fluixets, ocells als arbres i que es tracta del                 
bosc.Tots els alumnes manifesten que es senten contents i que els hi agradaria estar en               
aquest espai. 
-Pista 6 (Aules):El que han sentit un llapis que pinta, nens que es barallen i ho situen a                  
l’escola. A la meitat dels alumnes els agraden aquests sons i a l’altra meitat no.  
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https://drive.google.com/open?id=0B4B1kfa3I5cJOUxzS1NJZGFpV3c


 
 

FASE DESCOBRIM: Vivenciem els espais (proposta recollida del taller d’AfterMaths, Barcelona) 

Qui hi 
col·labora? 

Alumnes de 5 i 6 anys, de 2n i 3r, amb les seves mestres, la mestra d’anglès i una                   
practicant (71 participants en total). 

 
Resum de la 

dinàmica 

En cicle decideix que aquesta activitat formi part del pla de treball (fletxa verda) de la                
setmana. Aquesta proposta consisteix en vivenciar corporalment l’espai de la          
fusteria i el del menjador encabint el màxim d’alumnes dins l’espai i expressant             
posteriorment les sensacions que han experimentat.  
Al final de la dinàmica, com en totes les altres dinàmiques anteriors i posteriors, es fa la                 
tancada. Aquesta part és molt important ja que a través del diàleg i la reflexió ens                
permet fer una valoració del que ha funcionat, del que es pot millorar i quins               
aprenentatges s’han fet. 

 
 
 
 
 

Valoració 

La valoració que han fet els infants d’aquesta activitat, en el seu pla de treball, ha estat                 
molt positiva i han comentat que s’ho han passat molt bé fent-la. Han descobert que a                
la fusteria hi caben aproximadament uns 66 nens i nenes i en el menjador uns 1265. 
A partir d’aquesta proposta, s’han adonat que la mateixa quantitat de nens i nenes, en               
un espai petit o gran, fa que les sensacions siguin molt diferents. A l’espai petit,               
s’han sentit nerviosos, que estava molt ple i que no es podien moure. En canvi, la                
mateixa quantitat al menjador, les sensacions són de tranquil·litat i més mobilitat.  
Vídeo de l’experiència: Quants alumnes hi caben a la fusteria? 
https://youtu.be/d87ebifiG1A  
Vídeo de l’experiència: Encara no l’omplim! https://youtu.be/rpe-VEUMc9U  
Vídeo de l’experiència: Fem 1 estimació de quants n’hi cabrien al menjador 
https://youtu.be/_5JaV9Ah95Y 
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https://youtu.be/_5JaV9Ah95Y
https://youtu.be/rpe-VEUMc9U
https://youtu.be/d87ebifiG1A


 
 

FASE DESCOBRIM: Analitzem els espais (activitat 12 Guia Hacktheschool) 

Qui hi col·labora? Equip motor (12 participants en total) 

En aquest punt del procés, l’equip motor valora la necessitat de fer una vivència pròpia dels espais, més 
global i profunda per aquest motiu tria l’activitat 12 de la Guia. Per obsevar i vivenciar ens dividim en 3 grups. 

 Espai 1 Menjador Espai 2 Fusteria Espai 3 Aules 

Il·luminació Sovint s’han de baixar persianes perquè 
els alumnes de fora treuen el cap = 
Enjardinar el perímetre per dissuadir els 
nens que s’apropin. 

Poca llum natural = posar més 
finestres. 

Força llum però encara millorble 
= llums blanques, cortines 
mòbils.  

Acústica Les finestres donen en un passadís amb 
bancs = Enjardinar el perímetre per 
dissuadir els nens que s’apropin. 

Molt dolenta = folrar taules, posar 
miralls parets. 

L’aula dóna en un passadís de 
pas = conscienciar comunitat, 
sobretot els que fan música a 
fora.  

Mobiliari El vplum de taules i cadires és tan gran 
que moure’l costa molt = posar rodes, 
emagatzematgetipus Matrioska. 

Poc còmode i poc adaptat diferents 
edats. 

Cadires poc còmodes = buscar 
altre disseny de cadires. 

Mobilitat Igual que mobiliari. Poca mobilitat i espai molt atapeït = 
fer obertura exterior. 

Mateix que mobiliari, 

Ambient Predomina poc relax = menys alumnes 
per torn, diferents agrupaments. 

Predomina poc relax = més espai i 
ordre, més sonorització.  

Mig mig = No deixar objectes a 
terra. 

Materials Molt artificials = Buscar teles de roba 
més naturals o acollidores. 

Pocs materials tous. Posar més plantes 

Versatilitat Poc versàtil = creant mobles mòbils. Poc versàtil = creant mobles 
mòbils. 

En algunes aules ja hi ha taules 
plegables però calen rodes a 
alguns mobles perquès sigui 
més versàtil. 

Diàleg No n’hi ha = plafò o bústia de 
suggerències. 

No hi ha diàleg = Crear espai de 
documentació 

Sí, amb la bústia d’assemblea. 

Personalitza
-ció 

Pocs elements que personalitzen el 
menjador.  

Forces elements que personalitzen 
l’aula.  

Forces elements que 
personalitzen l’aula.  

Ergonomia No és bona, només poden estar 
assentats = canvi en el replantajament 
passiu de dinar (Ex: buffet lliure) 

Més espai per explorar = 
Possibilitat de fer-ho fora. 

És bona però falta poder-la 
explotar millor = treure noms i 
apropiar-se de l’espai i 
superfície. 

Experimen- 
tació 

Alumne força passiu = fer els alumnes 
protagonistes en l’elaboració del dinar.  

Alumne actiu Alumne actiu. 

Cooperació Aprenentatges poc cooperatius = 
agrupar en una taula alumnes d’edats 
diferents, tenir un rol més actiu...  

Són cooperaritus (alumnes d’edats 
barrejades treballant. Però falta 
més espai per poder-se agrupar 
com necessitin. 

Aprenentatges cooperatius 

Diversitat No són iguals Són diferents. O treball dreta o 
treball en cadira/tamboret.  

Són diferent: o assentat a taula o 
assentat a terra però en faltarien 
= bancs o graderies, 
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FASE DESCOBRIM: Analitzem la sonoritat de la fusteria 

Qui hi 
col·labora? 

Equip motor, 6 alumnes de la fusteria i la seva mestra (19 participants en total) 

 
 

Resum de 
la dinàmica 

 

Aquesta dinàmica consisteix en analitzar la sonoritat de la fusteria i buscar alternatives             
que amortitzin el soroll que s’hi genera.  
Vídeo 1: Com sona quan piquem un clau amb la fusta directament a la taula?               
https://youtu.be/ndtLPg7e2Ik  
A continuació trobareu les diferents alternatives que es van provar (diferents tipus de felpes,              
amb làmina de pvc): 
 
Vídeo 2: I si hi posem una felpa? https://youtu.be/ZH3nkltahZw  
Vídeo 3: Provem-ho amb una altre tipus de felpa. https://youtu.be/takbTFk8CZI  
Vídeo 4: Ara amb les dues https://youtu.be/ATkmjnbENNM  
Vídeo 5: I si hi afegim un pvc? https://youtu.be/_K3ez46oNog  
 
Algunes famílies que es dediquen a l’arquitectura ens han fet arribar altres propostes o              
alternatives a aquesta necessitat col·locant material absorvent com per exemple: 
 
- Forrar amb suro les taules 
- Posar protectors a les potes de les taules 
- Posar miralls perquè reboti el so. 
- Col·locar oueres al sostre. 
- Col·locar teles a la porta. 
 
Al final de la dinàmica, es fa la tancada (explicada anteriorment). 

 
 

Valoració i 
reflexió 

 

L’equip valora molt positivament aquesta activitat ja que ens ha permès adonar-nos que les              
superfícies on s’està treballant no són les adequades per afavorir que hi hagi menys soroll i                
que hi ha altres materials alternatius que amortitzen molt més. Ens ha agradat veure que               
les solucions no són molt complicades i que estan al nostre abast. 
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FASE DESCOBRIM: Recapitulem la informació i decidim l’espai a transformar 

Qui hi 
col·labora? 

114 alumnes de diferents cursos i l’equip motor (126 participants en total) 

 
Resum de 
la dinàmica 

En aquesta sessió, l’equip motor fa el buidatge de la informació obtinguda a través de les                
diferents dinàmiques de la Fase 1, en què ha participat tota la comunitat. Adjuntem tota la                
informació en el quadre de doble entrada de la pàgina 16 i en traiem reflexions sobre                
problemàtiques comunes i solucions semblants als tres espais (mirar diagrama de Venn).            
També ens adonem que la fusteria i el menjador obtenen molts punts per ser un dels espais                 
a repensar, però els resultats són molt equilibrats i l’equip motor no s’acaba de decidir per un                 
d’ells. En la conversa, els alumnes de l’equip motor fan la proposta d’anar a demanar als                
alumnes de les diferents aules quin dels espais els agradaria millorar. Davant d’aquesta             
iniciativa, l’equip motor considera que pot ser una bona opció ja que un dels principis que                
es van acordar per escollir l’espai és tenir en compte la veu dels alumnes, els principals                
usuaris dels espais. Per tant, els alumnes de l’equip motor es reparteixen les aules i               
realitzen una última enquesta als alumnes de totes les aules per acabar de prendre la               
decisió de quin espai es transformarà. Davant dels resultats de l’enquesta (mirar imatge de              
més abaix amb lletra manuscrita) veiem que els alumnes han escollit la FUSTERIA. 

 
Valoració i 

reflexió 
 

El fet de fer el buidatge en una sola taula de DIAGNOSI FINAL fa que tinguem una visió                  
global de les necessitats i ens adonem que els espais comparteixen problemàtiques            
comunes i per tant solucions semblants (com podeu veure en el diagrama de Venn). El               
fet de fer l’enquesta ens ha permès aplicar un dels principis a l’hora de triar l’espai i                 
decidir-nos per un dels espais.  

 

A continuació podeu trobar el buidatge de les diferents respostes de la comunitat educativa, taula passada a                 
ordinador per 12 alumnes de 4t amb l’objectiu d’enviar la informació en el full informatiu de les famílies i                   
per aquesta memòria: 
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QUADRE DE DIAGNOSI FINAL 
 

 FUSTERIA MENJADOR AULES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

ALUMNES 
 

-Menys sorollosa 
-Taules rodones 
-Material a l’abast 
-Cinturons amb eines de treball 
-Taules més altes (diferents mides) 
-Treure armaris per tenir més espai 
-Un espai per dissenyar i pintar 
-Una taula per triar el material 
(fustes) 
-Espai per tots els cursos 
-Estanteries, organitzadors, 
distribució del material 
-Espai per famílies 
-Més material i eines 
-Música tranquil·la 
-Més tamborets 
-Exposició dels treballs a l’exterior 
-Pintar la fusteria (més colors) 
-Llibreta amb idees i propostes 
-Invents dels mestres 
-Que es faci a l’exterior 

-Més decoració a les parets i 
pintar-les de colors 
-Llums moderns i més llum natural 
-Taules més grans i organitzades 
diferents 
-Taules rodones 
-Cadires més còmodes 
-Plats i cadires de colors 
-Elements per fer el menjador més 
acollidor 
-Incloure un espai de relax o de 
descans 
-Posar plantes de decoració i 
aromàtiques. 
-Posar plantes naturals al sostre. 
-Terra de parquet i música ambiental 
-Eliminar les parets blanques 
-Més amplitud 
-Làmpares al sostre 
-Self-service o buffet lliure 
-Tenir taules per cursos o diverses 
taules per cada curs. 

-Un espai per fer experiments 
-Espais tous 
-Més mobiliari  i materials 
-Espai dedicat a la família/ a les 
mascotes… 
-Treure tamborets 
-Tablets per treballar 
-Parets de colors agradables, més 
alegres 
-Materials i motius del treball més 
naturals 
-Treure colors foscos 
-Més llum natural 
-Més grans 
- Pintar les aules. 

 
 
 

 
 CLAUSTRE 

-Espai petit, amb poca capacitat 
-Poca llum i fosc 
-Poca mobilitat 
-Poc ús (només tardes) 
-Poc organitzada 

-Espai fred i buit 
-Poc acollidor 
-Poc ús (només a l’hora de dinar) 
-Molt de soroll 
-Poc àgil 

-Trencament entre les dues etapes 
-Més ambientació pròpia de cada aula 
-Menys taules quadrades i cadires 
-Aules més còmodes i acollidores 
-Menys mobles 
-Sobrecarregades de material 
-Desordenades i brutes de pols 

 
 
 
 
  FAMÍLIES 

-L’espai és petit, reubicar-lo (espai 
més gran) 
-Insonoritzar l’espai 
-Més material 
-Instal·lar un contenidor marítim o 
carpa al pati (espai exterior) 
-Més llum 
-Taules més altes 

-Taules rodones 
-Insonoritzar l’espai 
-Taules amb rodes 
-Terra de fusta 
-Racó per relaxar-se 
-Taules allargades, una per curs 
-Aprofitar més l’espai 
-Pintar les parets 

-Espai d’experimentació a les aules  
-Posar pilotes ergonòmiques 
-Biblioteca més àmplia, còmode i més 
llibres 
-Terra de fusta o parquet 
-Mobles més moderns i còmodes 
-Sofàs a totes les aules. 
-Tablets per treballar de 4t fins a 6è 

  
 
 
 
 

 EQUIP 
MOTOR 

 

-Espais amb diferents usos per 
fomentar la creativitat. 
-Espai més gran, comunitari i de 
convivència on tothom de l’escola en 
pugui fer ús i continuï essent un 
espai fonamental i característic de 
l’escola. 
-Espai amb menys soroll, amb més 
llum  i més moviment per afavorir 
l’educació per la salut. 
-Espai pensat per millorar la 
convivència.  

-Canvi de mobiliari per guanyar 
polivalència (mobiliari mòbil) 
-Crear un espai més acollidor 
(ambientar amb flors…) 

-Menys taules per afavorir més el 
moviment i el material exposat. 
-Crear espais diferenciats per guanyar 
en espais més pràctics i organitzats 
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FASE CO-CREEM: Analitzem l’espai i definim criteris per la transformació 

Qui hi 
col·labora? 

Equip motor (12 participants en total) 

Resum de 
la dinàmica 

En aquest punt del procés, l’equip motor tenia la necessitat d’ordenar i relacionar             
conceptes per tal que quedessin organitzats d’una forma visual. És per aquest motiu que es               
decideix elaborar un mapa conceptual amb algunes de les propostes que la comunitat ha              
anat suggerint al llarg del procés i s’han anat vinculant amb microaccions possibles             
plantejades, amb la intencionalitat que l’espai es vagi transformant en un ambient que             
permeti millorar l’aprenentatge i la convivència.  

Valoració Ens adonem que moltes de les necessitats que té l’espai queden resoltes amb una              
mateixa microacció i que amb petites accions cobríem vàries necessitats. Aspecte que            
tindrem en compte a l’hora de fer altres actuacions.  
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FASE CO-CREEM: Comencem a prendre decisions 

Qui hi 
col·labora? 

Equip motor i un pare (13 participants en total) 

 
Resum de 
la dinàmica 

En aquesta punt del procés l’equip motor es posa en contacte amb la Maite Mínguez, Cap del                 
Servei de Gestió de Construccions Escolars del Departament d'Ensenyament per demanar           
permís per obrir una porta a la fusteria que donaria a l’espai exterior entre barracons. El                
permís és acceptat i això ens permet començar a prendre desicions de com hauria de ser                
aquest espai, quins materials serien més adequats.. i així anar teixint el PROTOTIP. 
L’equip motor valora que la sortida a l’exterior ha de tenir un accés apte per qualsevol                
persona. Així doncs decideix que la sortida tindrà una rampa adaptada a persones amb              
mobiltiat reduïda.  
La rampa ocuparà una bona part de l’espai, però el sotarampa es projecta que s’utilitzi per                
emmagatzemar fustes i altres eines. Amb l’exterior guanyem 30M2 d’espai de treball.  
També s’escull quin tipus de porta hi anira, els llistons pel terra i la rampa i com fer una bona                    
acústica. 
En aquest darrer punt, es planteja la construcció de panells amb llistons de fusta i tela de sac,                  
que anirien ensiliconats a la paret. Aquests els podrien prepara els alumnes de la següent               
manera: 
1- Grans: serrar llistons i fer quadre. 
2- Mitjans: tallar la tela de sac i grapar-la al quadre de llistons. 
3- Petits: decorar les teles. 
Tots els altres aspectes més decoratius i organitzatius s’aniran decidint en funció de les              
aportancions que vagi fent la comunitat.  

Valoració i 
reflexió 

Els alumnes manifesten que prendre mides per fer uns plànols és complex, ja que hi ha molts 
paràmetres que han dit els arquitectes que s’han de tenir en compte que nosaltres haguéssim 
obviat. També valoren que els preus dels materials de seguida es disparen.  
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FASE CO-CREEM MICROACCIÓ 1: dissenyem un carro per emmagatzemar les fustes 

Qui hi 
col·labora? 

Equip motor, director i una practicant (14 participants en total) 

Resum de 
la dinàmica 

La dinàmica consisteix en mesurar la porta per on ha de passar el carro, per saber les mides                  
que ha de tenir perquè es pugui portar allà a on es necessiti. Un cop fet el disseny del carro                    
amb les mides de les fustes que es necessiten per construir-lo, l’equip motor es desplaça               
fins a un centre comercial on es poden trobar tot tipus de fustes i accessoris per comprar el                  
que fa falta. Per fer-ho amb els alumnes s’ha demanat l’autorització de les seves famílies.               
L’objectiu que el carro tingui rodes és aconseguir més amplitud i més mobilitat a l’espai de                
la fusteria, desplaçant-lo al passadís o a l’exterior.  
Vídeo de l’experiència:  
https://youtu.be/8-Mdx28Z9lw  

 
Valoració i 

reflexió 
 

Els alumnes han valorat aquesta activitat molt positivament, perquè han posat en pràctica tot 
el que han fet aquests dies i que són ells que han pogut triar les fustes, comparar preus i 
decidir un munt de coses; així com també pagar amb diners. La resta de l’equip motor s’ha 
sentit molt emocionat perquè tots poguéssim decidir les coses i que participéssim de la 
dinàmica fins al final i no únicament els adults. 
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FASE CO-CREEM MICROACCIÓ 1: donem forma al carro d’emmagatzemar fustes (Taller Sant Jordi) 

Qui hi 
col·labora? 

Els Avis de l’escola i els alumnes de totes les edats que els interessava realitzar aquest 
taller, i la mestra responsable (21 participants en total) 

 
Resum de 
la dinàmica 

En aquesta dinàmica es va realitzar una microacció que consistia en construir el carro              
d’emmagatzemar fustes amb la col·laboració dels avis i els nens el dia que celebràvem              
St Jordi. A l’escola aquest dia sempre convidem als avis que passin tot el matí amb els seus                  
nets fent diferents tallers. La dinàmica es va poder dur a terme gràcies a la compra de les                  
fustes que va fer l’equip motor, en la microacció anterior. Al final de la dinàmica es fa la                  
tancada per recollir les seves vivències i aprenentatges. 
A continuació podeu veure alguns dels vídeos de l’experiència viscuda: 
Vídeo 1:  https://youtu.be/FVD_GLHNjMc  
Video 2:  https://youtu.be/5LfGo0OZHGo  

 
Valoració i 

reflexió 
 

La valoració és molt positiva, sobretot per la gran experiència i bagatge que tenen els avis                
i les àvies, i que permeten transmetre als més joves. D’aquesta manera els avis se senten                
útils i els alumnes valoren el que aporten els avis. Un moment de convivència entre               
generacions diferents. 
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FASE CO-CREEM: Microacció 2 netegem l’espai exterior entre barracons futura extensió de la             
fusteria. 

Qui hi 
col·labora? 

Alumnes de 2n i 3r, la mestra responsable del taller de vida quotidiana i la Brigada de                 
l’Ajuntament (16 participants en total) 

 
 
 
 
 

Resum de 
la dinàmica 

Aquesta dinàmica la van realitzar alumnes de 2n i 3r dins del taller de vida quotidiana. I                 
consistia en netejar l’espai entremig dels barracons, les parets i les finestres per poder              
iniciar les actuacions en aquest espai. Els alumnes van treure les rodes i els troncs que hi                 
havia emmagatzemats, van netejar el verdet de les parets i la pols de les finestres. La Brigada                 
de l’Ajuntament va tallar tota l’herba que havia crescut.  
 
Amb aquesta microacció l’espai està a punt perquè s’hi puguin fer altres microaccions de              
millora per habilitar-lo com un espai més per la fusteria, obert a l’entorn i on el soroll                 
també es pot escapar.  
 
Al final de la dinàmica, com en totes les altres dinàmiques anteriors, es fa la tancada.                
Aquesta part és molt important ja que a través del diàleg i la reflexió permet fer una                 
valoració del que ha funcionat, del que es pot millorar i quins aprenentatges han fet. 

 
 

Valoració i 
reflexió 

 

La implicació dels infants i de la Brigada de l’Ajuntament ha estat molt gran, se’ls ha vist molt                  
motivats per fer seu un espai que estava oblidat i que feia de magatzem. 
També es valora molt positivament haver inclòs aquesta dinàmica dins dels tallers            
habituals dels dimarts i els dijous, ja que els alumnes s’han adonat de la importància que                
tenen les seves accions per la vida de l’escola. 
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FASE CO-CREEM: Microacció 3 construïm un panell d’eines mòbil i envernissem el carro de les               
fustes 

Qui hi 
col·labora? 

Famílies de l’escola, alumnes que els interessava el taller i una mestra (18 participants              
en total) 

 
 

Resum de la 
dinàmica 

Aquesta dinàmica la van realitzar alumnes de 5 i 6 anys, així com de 2n i 3r dins del taller                    
de fusteria i d’art. I consistia en construir un panell d’eines per tenir totes les eines                
penjades i així poder treure els armaris amb els calaixos on abans es guardaven. I per                
altra banda, també hi havia alumnes que van ajudar a envernissar el carro de classificar               
les fustes. 
 
Al final de la dinàmica es fa la tancada afavorint la reflexió i el diàleg, posant de manifest                  
els valors fonamentals per la convivència. 

 
 
 

Valoració i 
reflexió 

 

Molts dels alumnes que han vingut no solen anar a la fusteria i els ha agradat molt                 
aprendre a clavar claus amb el martell, així com serrar fustes perquè els tornavisos              
s’aguantin. Han sentit que feien una cosa important per la comunitat i els agradava              
combinar l’activitat amb altres accions com envernissar el carro que es va fer durant la               
festa dels avis. 
 
Vídeos de l’experiència  
https://youtu.be/tW7DJxoZZhQ  
https://youtu.be/GAauwWWoVts  
https://youtu.be/teMmlWTP3WY  
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FASE CO-CREEM: Dissenyem l’espai entre barracons futura extensió de la fusteria 

Qui hi 
col·labora? 

Alumnes de 6è del taller d’art i fang i la mestra responsables (7 participants en total) 

 
 

Resum de 
la dinàmica 

Aquesta dinàmica queda emmarcada dins el taller d’art i fang que es fa dues vegades per                
setmana a l’escola. Consisteix en fer diferents dissenys de l’espai exterior que tinguessin             
en compte alguns criteris ètics (accessibilitat per tots, saludable amb menys soroll i més              
amplitud, llum natural…) prèviament parlats amb l’equip motor i que els mateixos estudiants             
que formen part d’aquest, van traspassar als seus companys.  
Es clou la dinàmica amb la tancada afavorint la reflexió i el diàleg, tot posant de manifest                 
els criteris ètics que han tingut en compte en el seu disseny.  

 
Valoració i 

reflexió 
 

Els alumnes comenten que no els ha estat fàcil dibuixar amb perspectiva però se senten 
contents del resultat. Cometen que el fet de treballar-ho amb parelles els ha ajudat. Quan 
comparteixen els dissenys amb els seus companys, neix la idea de fer el prototip final amb 
alguna aplicació 3D. Els arquitectes ens proposen l’Sketchup, que és la que ells coneixen i 
ens poden explicar com funciona. 
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FASE CO-CREEM: Fem el prototip amb l’aplicació Sketchup 

Qui hi 
col·labora? 

Alumnes de 6è al taller de Tic (17) amb els dos arquitectes del projecte i un familiar voluntari                  
tècnic en disseny (20 participants en total) 

 
 
 

Resum de 
la dinàmica 

Aquesta dinàmica queda emmarcada dins el taller de Tic que els alumnes de cicle mitjà i 
superior fan dues vegades per setmana a l’escola. A partir dels mides obtingudes a la segona 
activitat de la Fase Co-creem (“Prenem mides de la fusteria”), els dibuixos del grans i les 
aportacions fetes durant tot el procés per part de la comunitat, elaborem els plànols de la 
fusteria i l’exterior amb el programa Autocad. Un cop tenim aquests fets, traspassem les 
dades a l’Sketchup que ens permet treballar amb volum els espais.  
En primer lloc el tècnic ens fa un briefing de com funciona l’Sketchup i quines són les funcions 
del programa més destacades. Decidim organitzar-nos per parelles i un adult.  

 
Valoració i 

reflexió 
 

Treballar amb una aplicació que dibuixa en 3D ha agradat molt als alumnes. La dinàmica 
s’ha allargat més del previst ja que contàvem destinar-hi tres sessions i al final han sigut sis. 
Tot i això estem molt contents dels resultat, que sense els arquitectes i el cosí tècnic en 
disseny no hagués estat possible.  
Finalment veiem que ens hem oblidat de posar els taulells acústic 
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FASE CO-CREEM: Fem el prototip amb l’aplicació Sketchup 

Qui hi 
col·labora? 

Alumnes de 6è al taller de Tic (17) amb els dos arquitectes del projecte i un familiar voluntari                  
tècnic en disseny (20 participants en total) 

 
 
 

Resum de 
la dinàmica 

Aquesta dinàmica queda emmarcada dins el taller de Tic que els alumnes de cicle mitjà i 
superior fan dues vegades per setmana a l’escola. A partir dels mides obtingudes a la segona 
activitat de la Fase Co-creem (“Prenem mides de la fusteria”), els dibuixos del grans i les 
aportacions fetes durant tot el procés per part de la comunitat, elaborem els plànols de la 
fusteria i l’exterior amb el programa Autocad. Un cop tenim aquests fets, traspassem les 
dades a l’Sketchup que ens permet treballar amb volum els espais.  
En primer lloc el tècnic ens fa un briefing de com funciona l’Sketchup i quines són les funcions 
del programa més destacades. Decidim organitzar-nos per parelles i un adult.  

 
Valoració i 

reflexió 
 

Treballar amb una aplicació que dibuixa en 3D ha agradat molt als alumnes. La dinàmica 
s’ha allargat més del previst ja que contàvem destinar-hi tres sessions i al final han sigut sis. 
Tot i això estem molt contents dels resultat, que sense els arquitectes i el cosí tècnic en 
disseny no hagués estat possible.  
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FASE VALOREM: Recollim vivències i aprenentatges ACTIVITAT 22 (adjuntada carpeta 9d4tHack) 

Qui hi 
col·labora? 

L’equip motor amb director i practicants 

Resum de 
la dinàmica 

Un cop elaborat el prototip i fet el CANVAS, només ens queda una sessió per posar en comú 
les valoracions que el membres de l’equip motor hem fet prèviament de manera individual. 
Decidim afegir-hi la del director que tot i no formar part de l’equip motor també s’ha implicat 
moltíssim en el projecte. 

Valoració i 
reflexió 

 

És una dinàmica molt bonica ja que escoltar les valoracions i els aprenentatges que hem fet 
ens fa sentir molt bé.  
El que més ens valorem com a equip motor és el procés que hem dut a terme mitjançant els 
següents passos: 
 
 REFLEXIÓ APORTACIONS  
 

INTERVENCIÓ   DINAMITZACIÓ  VIVÈNCIA 
  
L’autocrítica que ens fem és el timming. Coincidim en el fet que donar tant de pes al procés 
ens ha suposat córrer una mica a última hora i no tenir la valoració de tota la comunitat llesta 
a dia d’avui. Com que creiem que la valoració ha d’anar molt més enllà del que pensi l’equip 
motor, decidim programar una última dinàmica properament, on s’exposarà tota l’evolució del 
projecte i on es demanarà a la resta de la comunitat que valori el procés, els canvis fets 
(Microaccions) i el prototip (Dinàmica següent “Exposem el projecte a la comunitat) 
 
En aquest punt, l’equip motor també deixa per escrit futures fases de transformació del 
menjador i les aules, que projecten un cop finalitzada la fusteria. 
 
1-Transformem la fusteria. 
2-Transformem el menjador. 
3- Millorem les aules. 

 

FASE VALOREM: Exposem el projecte a la comunitat (properament) 

Qui hi 
col·laborarà? 

Tota la comunitat educativa (? participants en total) 

Resum de la 
dinàmica 

Aquesta última dinàmica té l’objectiu de fer visible a tota la comunitat el procés viscut en el 
Hacktheschool així com recollir valoracions de tot el que s’ha fet fins aquest punt.  
El recull exposat estarà format per:  

- Objectes construïts. 
- Documentació del projecte (aquesta memòria) 
- Muntatge audiovisual dels diferents vídeos de les diferents dinàmiques. 

Valoració A posteriori.  
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9CÀLEG DELS ESPAIS 

 
1- La focalització de l’aprenentatge de l’alumne, amb un mobiliari adequat i uns             
materials adients i ordenats que desprenguin calidesa i benestar, on l’infant s’hi senti             
còmode, acollit i allunyat de distraccions. 
 
2- La inclusió de tota la comunitat educativa i en especial dels infants. Mobles i               
materials pràctics i funcionals que no siguin un impediment pel desenvolupament           
global de cadascú. 
 
3- La interacció, la relació i la convivència entre tots els membres de la comunitat               
educativa, espais que convidin a estar-hi, a comunicar-se, a establir relacions. 
 
4- L’autonomia dels infants. Uns espais diàfans, un mobiliari adequat a cada edat i              
amb els materials al seu abast que convidin a la llibertat d’acció dels nens/es. 
 
5- La presa de decisions. La importància de la distribució de l’espai per afavorir              
l’entesa i el debat per arribar a objectius comuns i seguir creixent tots junts. 
 
6- L’ educació integral. Espais que beneficiin el desenvolupament cognitiu, físic i            
emocional. 
 
7- L’ estimulació contínua de provocacions. Espais que motivin, sedueixin i siguin font             
d’aprenentatge, entenent aquests com un agent educatiu més.  
 
8- La projecció de l’escola d’obertura cap a l’entorn. L’escola més enllà de l’espai físic               
que ocupa, oberta a les institucions, associacions i comunitats del poble. 
 
9- El sentiment de pertinença de tota la comunitat educativa, sentir propis tots els              
espais i racons de l’escola,  gaudint-los, cuidant-los i respectant-los. 
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Tal i com s’ha vist, al llarg de tot aquest procés la nostra comunitat educativa ha considerat que tots els                    
espais són educatius i l’escola com un entorn viu i amb identitat pròpia. Malgrat que ens hem centrat en                   
un sol espai, som conscients que els principis que han anat guiant les microaccions realitzades fins ara,                 
també guiaran les futures. És un primer pas per continuar en aquesta renovació o replantejament dels                
altres espais. 
 

“Un viatge de milers de quilòmetres comença sempre per un pas”  
Lao-Tsê 

 
 

En tot aquest viatge han estat fonamentals les aportacions de tota la comunitat, com a font de recursos                  
humans, materials...però sobretot la dels alumnes que són els principals usuaris i constructors del seu               
propi aprenentatge.  
 

“L’art d’investigar està ja en les mans dels infants” 
 “L’espai és el tercer educador” 

Loris Malaguzzi 
 
 

Tots plegats ens hem adonat que els espais d’aprenentatge han de ser un lloc de trobada de valors, hàbits,                   
actituds i habilitats de convivència que cal anar aprenent. Uns espais d’aprenentatge que han de               
permetre ser i estar, donant identitat, acompanyant als processos creatius i facilitant diferents formes              
d’aprendre, moure’s, pensar i sentir. 

 
 

“L’espai no ha de ser només un contenidor que acull, sinó que et defineix, crea identitat” 
David Altimir 

 

“L’espai parla; parla fins i tot quan no el volem escoltar” 
El Safareig 
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Tot aquest procés no hagués estat possible sense les aportacions, el temps, les             
ganes, la motivació i l’esforç de la comunitat educativa de l’Escola Nou de Quart:              
alumnes, famílies (pares, mares, avis i àvies), equip de mestres, equip directiu,            
practicants de la Universitat de Girona, AFA, administrativa,dones de la neteja,           
monitors del servei de càtering Bo i Sa, Ajuntament de Quart i Brigada Municipal i               
Revista del poble El Celrè. 

 

També volem donar a les gràcies a l’empenta que ha tingut l’equip motor amb l’ajuda               
clau dels dos arquitectes, Xevi i Eva Algans, sempre amb noves propostes i ganes              
d’avançar i millorar. 

Finalment agrair a la Fundació Jaume Bofill l’oportunitat de formar part del projecte             
Hack The School, El Globus Vermell per totes les dinàmiques interessants que han             
preparat, a l’Institut Moisès Broggi per l’acollida i a la Maite Mínguez, Cap del              
Servei de Gestió de Construccions Escolars del Departament d'Ensenyament per la           
seva predisposició perquè el projecte tirés endavant. 

 

MOLTES GRÀCIES! 

 

 

 

Crear és deixar l'empremta de la pròpia identitat i 

aquesta memòria dels “Espais com a generadors de vida” 

ha estat el fruit de tota la nostra comunitat. 

Som una història de creacions. 
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