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Dades generals del centre
Dades administratives:
Escola
Codi centre
Direcció

LA FARIGOLA DEL CLOT
08035428
C. Hernan Cortés 6
Barcelona 08018
Barri/districte El Clot / Sant Martí
NIF
Q5855721F
Telèfons
93 231 76 65
645 784 947
Correu @
contacte@lafarigola.cat
Web
www.lafarigola.cat
twitter
@EscFarigolaClot

Dades que ens caracteritzen:




Titularitat: L’escola LA FARIGOLA DEL CLOT és un centre públic de primària inaugurat l’any 1979.
Personal: Actualment té uns 450 alumnes aproximadament (doble línea de P3 a 6è), 28 mestres, 3 personal PAS, 22 monitors de menjador i 2
conserges.
Trets bàsics:
o Escola inclusiva: amb la 1a USEE de Barcelona
o Escola tecnològica: aules digitalitzades, Pla TAC, etc.
o Escola trilingüe:projectes d’anglès etwinning, Comenius, etc.
o Escola verda: 1a del barri
o Escola oberta al barri:
 De dilluns a divendres amb horari de 7:45 a 21 amb activitats per a infants i famílies esportives, musicals, culturals,etc.
 Dissabtes i diumenges: casal de barri Xino-Xano, Patis oberts, classes de rus i de xines, etc.
5

Presentació
L’equip docent de l’Escola la Farigola del Clot és conscient de la necessitat de replantejar els espais per adaptar-los als canvis socials, pedagògics,
així com a les demandes de l’alumat, famílies i mestres. Fa 11 anys que l’equip directiu inverteix temps i diners en repensar i modificar diversos
espais del centre ja que el Consorci té poc pressupost per a tantes reformes. En aquest context, aquest any, l’Escola ha tingut la oportunitat de
participar en el programa Hack the school de la Fundació Jaume Bofill, que té per objectiu acompanyar 30 centres educatius en el procés de cocreació i implementació d’una proposta de replantejament dels espais per a facilitar l’experimentació i l’aprenentatge dels infants. Aquest procés
ha estat una oportunitat d’empenta a uns projectes que estaven ja iniciats: per una banda un projecte de patis iniciat fa 3 anys i que part pertoca
a l’espai d’educació infantil (hort ecològic x exemple) i per altra el projecte d’innovació educativa del parvulari iniciat també fa anys a nivell
pedagògic i que demandava canvis dels espais i mobiliari.
En aquest document es presenta la informació sol·licitada en el document Guió per la memòria del projecte del Programa Hack The School. El
document que teniu a les mans descriu:





La necessitat de canvi de la que hem partit, a l’Apartat 2.
El procés viscut, a l’Apartat 3.
El microprojecte que presentem, a l’Apartat 5.
El procés de cocreació i de reflexió pedagògica que hem tingut al llarg del temps, a l’Apartat 3.2 i l’Apartat 3 (descripció de les accions i
els resultats obtinguts de cada fase).
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La col·laboració entre els diferents membres de la comunitat en les diverses fases del procés, a l’Apartat 3 (descripció de les accions i els
resultats obtinguts de cada fase).

A més, s’inclou l’Esquema Canvas (Activitat 20) que sintetitza el plantejament global del projecte (Veure Apartat de síntesis i Annex 1 d’explicació
al detall del Canvas), i el Recull de vivències i aprenentatges (Activitat 22) a mode d’apartat final del document (veure Apartat 6).
Destaquem que l’experiència ha estat dinàmica, interactiva, participativa i adaptativa a les necessitats i dificultats emergents amb les que ens
hem trobat. Ha anat agafant forma i força en la mesura que tots ens hi hem involucrat. Volem destacar que han estat molts els moments de
descoberta i experimentació màgica: com la primera visita dels arquitectes a l’escola, en la que ens van ensenyar a mirar-la amb uns altres ulls,
l’experiència il.lusionant dels infants en conèixer a l’Exploradora que els hi va obrir una porta a la imaginació, o el procés d’implicació de mestres,
monitors i mares per donar el millor d’ells mateixos aportant cadascú el seu granet en aquesta aventura que no ha fet més que començar.
Per això no ens resta més que donar un gran i sentit GRÀCIES a tota la gent que ens ha regalat el seu temps, la seva il.lusió i les seves idees per,
entre tots, dibuixar l’escola (o part d’ella) que volem pels més petits.

Equip Hack La Farigola,
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Síntesis- CANVAS (Activitat 20)
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1. Objectius del document
L’objectiu d’aquesta memòria és compartir el procés, la proposta de canvi dels espais i els aprenentatges generats en el marc del programa Hack
the School a l’escola La Farigola del Clot per tal de facilitar l’intercanvi de coneixement i vivències amb altres centres educatius que participen
del mateix programa.

2. Necessitat de canvi
2.1

Necessitat

Sabem que el veritable aprenentatge no es fa en un paper. L’Infant ha de provar, ha de tocar, manipular, equivocar-se, moure’s… La qualitat de
l’aprenentatge radica en el procés i no en el resultat final.
Volem uns espais que ens permetin:
1. Tenir més en compte els processos que els resultats.
2. Fer propostes més obertes i lliures, sense esperar un resultat concret i igual.
3. Donar més importància al fet que els infants raonin, argumentin, opinin, actuïn, observin, intercanviïn idees, tinguin iniciativa, més
creativitat…
4. Donar importància a la part artística, plàstica i creativa.
5. Tenir espais o racons amb més materials naturals i d’experimentació.
Per aconseguir aquests objectius, hem pensat, mirat, re-pensat, imaginat i proposat uns canvis en els vells racons per adequar-los als nous usos i
convertir-los en espais vius, espais que acompanyin i permetin l’aprenentatge.
Aquests espais ja no són dins i fora, aula i pati, sinó que són simplement espais: espais que ens conviden…com l’espai de la calma, l’espai de la
llum, l’espai de la foscor i d’altres.
Hem volgut començar donant-li la volta als espais d’infantil, perquè és a aquesta edat on la curiositat i l’experimentació s’han de mantenir i
potenciar al màxim, i també perquè els seus espais i racons ja conviden d’una forma quasi natural i orgànica a aquests canvis.

2.2

Beneficiaris de la proposta
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Els principals beneficiaris en una escola han de ser els seus nens i nenes que hi són per créixer, aprendre i conviure.
Els infants petits necessiten espais diversificats per jugar, descansar, conviure, menjar, etc., Tant els espais interiors com els exteriors han d’oferir
propostes d’acció i de desvetllament de la curiositat dels infants, han de ser austers (rics en estímuls però dissenyats de manera simple i senzilla) i
acollidors alhora, i han de permetre que els infants i els adults (educadors, famílies) trobin allò que necessiten. Cal que els espais escolars siguin
habitables, que continguin diferents escenaris de joc i promoguin situacions per tal que els infants puguin jugar.
Si l’organització de l’espai i els materials és l’adequada, s’afavoreix la relació entre l’educador i els infants i es fa possible treballar amb la idea d’infant
competent, escoltar-lo, permetre-li fer, descobrir i experimentar.

Però una escola és una comunitat educativa, una xarxa sensible que si cada sector (famílies, mestres, monitors, etc.) se sent valorat podent aportar el
millor que sap i té, es cristal·litza en un sentiment de pertinença immens. Aleshores tot flueix perquè la confiança, la generositat del voluntariat i la
il·lusió pot aconseguir crear qualsevol cosa, com aconseguir unir molta gent diferent amb un mateix objectiu i aprofundir en els seus vincles.

3. Procés
El procés de gestió d’aquesta experiència de co-creació d’una nova proposta d’espais d’experimentació per a l’aprenentatge al centre educatiu de La
Farigola s’ha basat en tres elements: 1) els principis que han guiat el procés, 2) la identificació i apoderament dels agents que constitueixen la
comunitat co-creadora i 3) el desplegament d’un procés operatiu de treball que ha permès avançar en l’objectiu general de posar en pràctica un
procés de re-disseny dels espais per a possibilitar l’experimentació i l’aprenentatge actiu dels infants.

3.1 Principis
El disseny i planificació del procés ha vetllat per a què aquest compleixi els següents principis:


Dinàmic i adaptatiu. En el marc de la planificació realitzada per al desplegament del procés, s’ha vetllat per a que els aprenentatges
emergents poguessin ser considerats de manera continuada donant peu a l’adaptació de les accions als resultats que s’anaven obtenint.
Per tal de possibilitar-ho, s’han habilitat mecanismes de retroalimentació i feed-back continuu.
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Multi-nivell. L’estratègia de presa de decisions al llarg del procés ha estat multi-nivell. En el marc de les grans fases de desplegament
establertes (veure apartat 4.3) i pivotant al voltant del principal espai de coordinació (la comissió impulsora), s’ha fomentat l’autonomia i
el principi de subsidiarietat en les comissions de treball per tal de possibilitar un procés governança policèntric.
Co-creació. El procés ha fomentat la confluència de la creativitat tant del conjunt dels agents (alumnes, professorat, famílies i equip de
suport tècnic extern) com del conjunt de les persones que des de cadascun d’aquests àmbits han participat.

3.2 Comunitat co-creadora
3.2.1

Agents participants

El procés ha estat protagonitzat pel conjunt dels agents del centre educatiu. Aquests són: els/ les alumnes (incloent els futurs beneficiaris i
els alumnes del cicle de primària), l’equip docent, les famílies d’alumnes, l’Associació de lleure educatiu Xino Xano1, ex-alumnes, l’equip
d’arquitectes de suport extern i la Direcció del centre. La Figura 1 descriu les funcions que cadascun d’aquests agents ha mantingut en el
procés.
Figura 1. Funcions dels agents que han participat del procés

Agents

Tasques d’impuls i coordinació
del procés

Alumnes

Equip docent

Tasques de suport

Tasques d’elaboració de propostes
dels espais

Acompanyament dels alumnes de Generació d’idees en la fase 4
primària als alumnes d’infantil en les d’Imaginar.
activitats del projecte, en el rol de
padrins.
Participació de la Comissió
Impulsora a través d’una docent

Suport tècnic. Preparació i
dinamització de les activitats amb

Integració de les propostes en la
ideació i projecció de l’espai

1

L’Associació de lleure educatiu Xino Xano gestiona l’espai de migdia, d’acollida i extra-escolars del Centre a través d’un enfocament de lleure educatiu.
Addicionalment, porta a terme el servei de cuina.
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de cicle infantil.

els alumnes.

experimental (aules).

Coordinació de l’equip docent
per al desplegament de les
activitats.

Suport logístic. Preparació de
l’exposició de la Línia del temps.

Integració de les propostes del conjunt
d’espais a través de la Comissió
Impulsora.

Dinamització de la web, blog i
xarxes socials amb la informació
del procés.

Suport gràfic: Enregistrament
d’imatges, edició vídeos, etc.

Elaboració de la memòria.
Famílies

Participació de la Comissió
Impulsora a través de tres
mares.
Coordinació de les famílies en
les accions de suport.
Dinamització de la web de l’AFA
amb la informació del procés.
Elaboració de la memòria.

Suport tècnic: Sistematització i
tractament dels resultats de la fase
propositiva 4 d’Imaginar. Elaboració
de plànols. Maquetació. Suport en el
desenvolupament d’alguna activitat
amb els alumnes (Activitat
d’exploració, veure Fase 3).

Integració de les propostes en la
ideació i projecció dels espais:
exterior, ambiental, calma, llum i
foscor.
Integració de les propostes del conjunt
d’espais a través de la Comissió
Impulsora.

Suport logístic: Preparació de
l’exposició de la Línea del temps.
Suport de cura dels pares: Cura dels
infants durant el temps en el que les
mares han estat participant
presencialment en les activitats
(reunions, sessions de les
comissions, etc.)
Suport gràfic: Enregistrament
d’imatges.
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Xino-Xano

Participació de la Comissió
Impulsora.

Suport tècnic: Desenvolupament
d’activitats amb els alumnes (veure
Fases 2,3 i 4).

Coordinació de l’equip de
monitors per al desplegament
de les activitats.

Suport logístic: Preparació de
l’exposició de la Línia del temps.

Dinamització de la informació a
la web de Xino-Xano.

Suport gràfic: Enregistrament
d’imatges i vídeos.

Integració de les propostes del conjunt
d’espais a través de la Comissió
Impulsora.

Elaboració de la memòria.
Ex-alumnes

Suport tècnic: Suport en el
desenvolupament d’activitats amb
els alumnes (veure Fases 2,3,4).
Suport gràfic: Enregistrament
d’imatges i vídeos. Elaboració del
vídeo.

Equip
d’arquitectes

Participació en la Comissió
Impulsora.
Contribució en l’elaboració de la
memòria.

Suport tècnic. Acompanyament en el
procés aportant idees i recursos
especialitzats.

Integració de les propostes del conjunt
d’espais a través de la Comissió
Impulsora.
Orientació de la coherència de les
propostes del conjunt dels espais i del
procés.
Concreció pressupostària de les
propostes.

Direcció

Impuls del procés i interlocució

Suport tècnic. Presentació del procés Integració de les propostes del conjunt
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amb la Fundació Jaume Bofill.
Convocatòria i participació en la
Comissió Impulsora.

i crida a la participació amb els
alumnes.

d’espais a través de la Comissió
Impulsora.

Suport logístic. Preparació de
l’exposició de la Línia del temps.

Coordinació de l’equip docent i
del personal del centre (p.e,
conserges, etc.) per al
desplegament de les activitats.
Informació i interlocució en el
Consell Escolar.
Dinamització de la web, blog i
xarxes socials amb la informació
del procés.
Elaboració de la memòria.

3.2.2

Els espais de co-creació

Els espais de co-creació en els que s’han establert processos per analitzar, idear, projectar i integrar les propostes de transformació dels
espais han estat tres:
1. L’espai dels alumnes
2. L’espai de l’equip docent
3. L’espai de les famílies
Al llarg del procés(veure apartat 4.3), en el marc de l’objectiu de cadascuna de les fases (veure apartat 4.3), s’han desplegat activitats
específiques en cada un d’aquests espais adaptades a les característiques de cadascun dels grups. Aquestes activitats, descrites en l’apartat
14

4.3 i en els annexes corresponents, han possibilitat que cadascun d’aquests agents, en els seus espais, realitzés el recorregut de reconèixer
dels espais, mirar-los amb uns altres ulls, imaginar i generar noves idees de transformació. En acabar-se una fase del procés i passa a una
altra, hi ha hagut una labor de síntesis i anàlisi de la Comissió Impulsora i de les persones que han donat suport tècnic. Aquesta labor ha
consistit en:
1. La sistematització dels resultats de les activitats i propostes en cadascun dels espais.
2. La integració dels resultats dels tres espais per a l’anàlisi i avaluació en conjunt de les reflexions i propostes.
La Figura 2 mostra la dinàmica de progrés en la gestió de les aportacions i coneixement generat en cada un dels espais de co-creació i el
procés iteratiu de síntesis, integració i avaluació al llarg del procés.
Figura 2. Gestió dels aprenentatges en els espais de co-creació al llarg de les fases del procés
Fase n

Fase n+1

Fase n+2

Planificació fase
Activitats alumnes
Activitats docents

S+I+A

Activitats famílies
Planificació fase
Activitats alumnes
Activitats docents

S+I+A

Activitats famílies

Planificació fase
Activitats alumnes
Activitats docents
Activitats famílies

Nota: Les sigles S+I+A es refereixen als exercicis de síntesis, integració i avaluació de les aportacions
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3.2.3

Els mecanismes d’impuls i facilitació del procés

La facilitació del procés s’ha realitzat a través d’una Comissió Impulsora (CI d’ara Figura 3. Composició de la Comissió Impulsora
endavant) que ha tingut la funció de coordinar tots els agents (Figura 3 i 4). Aquesta
Equip docent: Coordinadora de cicle infantil (1)
comissió ha tingut les funcions de dinamitzar i orientar el desplegament del procés a
Xino-Xano: Coordinadora (1)
través de l’exercici de planificació i seguiment, coordinar el conjunt dels agents que hi
Famílies: Mares de cicle infantil/inicial (3)
han participat, generar aprenentatges i integrar-los al llarg del procés i prendre les
Equip suport extern: Arquitectes (2)
decisions pertinents per a la reorientació del procés, vetllar per la coherència de les
Direcció: Directora
propostes d’espais i sistematitzar els resultats, tant els referits al procés com a la
proposta de replantejament dels espais.
Per a facilitar el procés de manera flexible i possibilitar la seva adequació als Figura 4. Mecanismes de coordinació de la Comissió Impulsora
esdeveniments canviants i al propi avenç del procés, s’han establert vies de
comunicació i feed-back de doble sentit entre la comissió impulsora i les comissions
de suport tècnic i de projecció dels espais a través de reunions (incloent les
programades i les sobrevingudes) i una comunicació constant a través de grups de
WhatsApp i altres mitjans (Figura 3). La fluïdesa d’aquesta comunicació i la
complexitat del repte ha portat a que la comissió impulsora hagi respost a necessitats
emergents al llarg del procés. Un exemple és l’ampliació d’informació contextual
sobre el programa Hack the School a algunes famílies que es van incorporar a mig
procés per a realitzar tasques de suport tècnic. Un altre exemple és la pròpia
ampliació de la comissió impulsora en la fase 5 amb més mares davant de la complexitat del repte.

3.3

Fases, accions i resultats

El procés de disseny dels espais amb la finalitat de generar experiències d’aprenentatge i convivència ha seguit les 9 fases i les accions
respectives que es mostren en la Figura 5. Aquest esquema identifica, addicionalment, els resultats (tant de procés com de producte)
obtinguts en cada fase. A continuació es presenta un resum dels detalls de cada fase trobant-se informació ampliada sobre les activitats en
els annexes.
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Figura 5. Síntesis de les fases, accions i resultats del procés

Fases
Objectius

Accions
Preparació

0.1 Trajectòria
anterior de
millora dels
espais

1.1 Participació a
la crida Hack the
School i inici del
procés
1.2 Constitució
Comissió
impulsora (CI).

Execució

1.3 Planificació
del procés cocreador entre els
agents de la
comunitat i de
l’estratègia de
comunicació

Sistematització,
avaluació i
difusió

Resultats

2.1 Diàleg en el sí
de la CI sobre el
potencial de
canvi dels espais
en el marc dels
objectius de la
transformació
2.2 Establiment
de criteris de
selecció i selecció
dels espais

0.2 Avaluació de
necessitats i
cerca
d’oportunitats

1.4 Sistematització 2.3 Sistematització
avaluació i
avaluació i
comunicació
comunicació

R0. Necessitat
identificada

R1. Projecte
seleccionat i
procés dissenyat

R2. Potencial de
canvi valorat.
Espais identificats

3.1 Preparació
de les activitats
de
reconeixement
dels espais
amb els agents
3.2 Realització
de les
activitats:
a) Alumnes:
L’exploradora
(part 1)
b) Famílies:
Enquesta, (part
1)
c) Professorat:
Enquesta (part
1)

4.1 Preparació de
les activitats per
imaginar els
espais amb els
agents:
a) Alumnes:
L’exploradora
(part 2)+
Experimentacions
en els espais +
enquesta
b) Famílies:
enquesta
c) Professorat:
Enquesta
4.2 Realització de
les activitats

5.1 Preparació
de les activitats
de projecció
5.2 Ideació i
projecció de cada
espai (mares)
5.3 Triangulació
en la CI
5.4 Integració de
les propostes,
projecció (nivell 2)
i disseny
pressupostari
5.6 Triangulació
amb tota la
comunitat: EXPO

En relació als espais ideats i projectats,
en el marc d la convocatòria Hack the
School, aquestes fases es realitzaran de
manera inminent.
Un assaig de la gestió d’aquestes fases
ha estat realitzat amb la mateixa
transformació de l’espai d’exposició del
procés Hack La Farigola. En aquesta
activitat s’ha buscat l’experimentació
de l’exposició i i la seva avaluació per
part de la comunitat educativa per a
seguir transformant en el futur (veure
detalls de l’activitat en l’apartat
corresponent)

3.3 Sistematització 4.3 Sistematització 5.7 Sistematització
avaluació i
avaluació i
avaluació i
comunicació
comunicació
comunicació
R3. Espais
R4. Propostes de
reconeguts i
canvi de la
potencial identificat comunitat

R5. Espais ideats i
projectats

Resultat final: aprenentatges generats i comunitat cohesionada, apoderada i capaç de co-crear
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Fase 0. Pensant espais (antecedents)
Objectiu. Integrar canvis en les metodologies i espais d’aprenentatge paulatinament. Ja fa temps que des de l’escola i
d’infantil es treballa per un canvi pedagògic: Des de fa una anys es va eliminar l’ús de les fitxes, per donar més
importància al treball cooperatiu, als projectes escollits pels nens, als racons, als ambients i al treball de les emocions.

sobretot

Accions
0.1. A l’escola ja s’havien fet primeres accions per integrar metodologies innovadores d’aprenentatge i millorar els espais: es va millorar l’hort d’infantil
per donar-li més us per tots els cursos, es va fer una intervenció al pati de primària per re-dissenyar espais i donar més opcions de joc.
0.2. Fruit d’aquesta aposta per a la innovació i millora continua, el Centre havia identificat la necessitat de prioritzar la transformació dels espais
d’educació infantil i estava a la cerca d’oportunitats per a la generació d’aliances per a realitzar-ho.
Resultat:
R0. Pel que fa el procés: Necessitat identificada: el foment de processos d’aprenentatge en base a l’experimentació requereix de la transformació dels
espais2. Priorització dels espais del cicle d’infantil. Cerca d’oportunitats per a impulsar aquesta transformació. La crida de Hack the School constitueix el
tret de sortida per poder materialitzar uns anhels que bategaven des de feia temps pels caps i cors de mestres, pares i alumnes.

2

Aquesta forma de treballar requereix d’espais adaptables, espais que serveixin per més d’un ús i usos que es puguin fer en varis espais. El grup es divideix, s’ajunta, es
separa o es re-agrupa segons les activitats i és imprescindible que aquestes transicions es facin de la forma més ràpida i àgil possible.
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Fase 1. Re-pensar espais (comença el procés Hack)
Objectiu: Generar la oportunitat de rebre el suport de la Fundació Jaume Bofill a través del programa Hack the School per a portar a
terme una intervenció de transformació dels espais d’infantil amb l’objectiu que esdevinguin espais d’experimentació i ampliar-ne els
usos actuals.
Accions:
1.1 Participació a la crida Hack the School. Preparació de la proposta entre un grup mixte (directora, coordinadora d’infantil i dues
mares). Inici del procés a partir del moment que el Centre és seleccionat.
1.2 Constitució de la Comissió Impulsora de la que formaran part el grup de persones que van elaborar la proposta i l’equip
d’arquitectes voluntaris.
1.3 Elaboració d’una proposta de procés per part de la Comissió Impulsora i aprovació per part del Consell Escolar. Planificació del desplegament i de
l’estratègia de comunicació.
1.4 Sistematització dels avenços, avaluació dels progressos i comunicació de les accions engegades.
Resultat:
R1. Pel que fa el procés: El nostre micro-projecte és un dels escollits dels 30 projectes seleccionats dins dels 176 presentats. Procés iniciat amb una
planificació global amb l’acord del Consell Escolar. Òrgan d’impuls del procés constituït.
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Fase 2. Mirar amb uns altres ulls
Objectiu: Realitzar un primer reconeixement dels espais per avaluar el seu potencial de transformació. Explorar, la CI, inclosos els
arquitectes (Pia i Miguel) els espais proposats per fer les intervencions en el marc de les característiques de l’escola en general.
Accions:
2.1 Diàleg en el sí de la CI sobre el potencial de canvi dels espais en el marc dels objectius de la transformació . Es forma el grup
promotor i s’estableixen reunions de treball setmanals. La primera consisteix en una visita per l’escola per ensenyar els
espais als arquitectes. Durant la visita ja comencen a gestar idees i es genera una bona sintonia.
2.2 Establiment de criteris de selecció dels espais i selecció dels espais a transformar. A partir de les visites de la CI al recinte, en
les primeres reunions el grup promotor identifica els espais a ser re-pensats.
2.3 Sistematització dels avenços (identificació de l’àmbit d’intervenció en el plànol de l’escola durant la reunió de la CI),
avaluació dels progressos i comunicació de les accions realitzades (veure Annex 2. Material de comunicació).
Resultat:
R2. Pel que fa el producte: Potencial de canvi valorat. Després de la primera visita a l’escola de la Pia i en Miguel, descobrim el potencial que té l’escola.
Ens ensenyen a veure-la des d’un altre punt de vista: on abans vèiem mancances o problemes, ara hi veiem moltes possibilitats i opcions. S’identifiquen
els espais que entraran en l’abast de la proposta. Pel que fa el procés: Els membres del grup promotor es comencen a relacionar, i des del principi
s’estableix una dinàmica molt positiva d’intercanvi de visions.
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Fase 3. Conèixer i re-conèixer espais
Objectiu: Que els agents (alumnes, equip docent i famílies) coneguin els espais a transformar i experimentin el seu potencial
(potencial d’experimentació de calma, de llum-foscor, de processos ambientals, de joc exterior i d’experimentació interior).
Accions:
3.1 Preparació en el sí de la CI i amb les persones de suport de les activitats de reconeixement dels espais. Aquestes activitats han
estat dissenyades per a possibilitar el reconeixement dels espais per part dels alumnes, docents i famílies (veure apartat d’espais
de co-creació 4.2.2). Les activitats han estat:
 Pels alumnes: Activitat de descoberta dels espais entre els nens d’infantil i els seus padrins, perquè visquin, sentin, pensin i
reconeguin els espais3. La dinàmica de l’activitat comença amb la visita d’una exploradora (paper realitzat per una mare de
l’escola) que els hi presenta d’una manera lúdica el repte: trobar els espais amb l’ajuda d’una mapa del tresor (veure detalls
de l’activitat en l’Annex 5 d’explicació de les activitats en els espais de co-creació). Abans de començar la descoberta de cada espai, els monitors
mostren als alumnes un vídeo (creat per un monitor) on hi ha vàries idees de contextualització de cada espai per
ajudar a visualitzar-los, sobretot pels més petits. Aquesta activitat ha tingut continuïtat en la fase següent (Fase 4.
Imaginar).
 Pels docents: Enquesta amb un primer apartat dedicat al reconeixement dels espais i el seu potencial principals
d’experimentació (n=18 enquestes rebudes).
 Per les famílies: Enquesta amb un primer apartat dedicat al reconeixement dels espais i el seu potencial principals
d’experimentació (mateixa enquesta que per l’equip docent) (n=48 enquestes).
3.2 Realització de les activitats. Les activitats amb els alumnes les preparen i porten a terme amb molta il·lusió i
implicació l’equip de monitoratge de Xino-Xano. L’enquesta és dissenyada per la CI i distribuïda a l’equip docent
per la coordinadora d’infantil i a les famílies per les mares participants de la CI (Veure Annex 4. Model d’enquesta de reconeixement i de propostes
pels espais).
3.3 Sistematització dels avenços (relatius a l’activitat d’exploració i els resultats de l’enquesta (Part 1)), avaluació dels progressos i comunicació de les
accions realitzades (veure Annex 2. Material de comunicació).
3

Cada curs treballa diferents espais: P3 i 4art l’espai de la calma i l’espai interactiu, P4 i 5è l’espai de la llum i la foscor, P5 i 6è l’espai del mur i l’espai exterior o ambiental.

21

Resultat:
R3. Pel que fa el producte, els espais han estat reconeguts pels alumnes, docents i famílies i el seu potencial principal identificat (veure Annex 4 de
Resultats sistematitzats de les enquestes). Pel que el procés, en entrar plenament en la fase participativa, tota la comunitat educativa ha tingut la
oportunitat de començar a contribuir afavorint el sentiment de pertinença a l’escola i construcció de la proposta.
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Fase 4. Imaginar
Objectiu: Involucrar a tota la comunitat educativa per re-pensar i proposar accions específiques
de canvi dels espais.
Accions:
4.1 Les activitats de la fase anterior han tingut una segona part orientada a la canalització de propostes de transformació dels
espais per part dels alumnes, docents i famílies (veure apartat d’espais de co-creació 4.2.2). Les activitats han estat:
 Pels alumnes: Part 2 de l’activitat de descoberta dels espais entre els nens d’infantil (iniciada en la fase anterior). En aquesta
fase després de que cada grup de fillols/padrins reconegués els espais, els nens d’infantil van fer un dibuix i van respondre a l’enquesta amb l’ajuda
dels seus padrins (n=120 enquestes). Addicionalment, s’ha portat a terme una activitat en l’espai interior (aules) per a facilitar la realització de
propostes d’ordenació de les aules i de mobiliari per part dels infants d’infantil. Aquesta activitat ha consistit en: 1) disposició d’elements (peces) en
una maqueta de les aules (realitzada per part d’una mare de l’escola), 2) valoració de la funcionalitat de mobiliari modular tou (veure Annex 5
d’explicació de les activitats en els espais de co-creació).
 Pels docents: Enquesta amb un segon apartat dedicat a realitzar propostes de transformació.
 Per les famílies: Enquesta amb un segon apartat dedicat a realitzar propostes de transformació.
4.2 Realització de les activitats. Les activitats amb els alumnes van ser preparades i realitzades tant per l’equip de monitoratge de Xino-Xano com per la
Coordinadora del cicle infantil. L’enquesta va ser la mateixa que la de la fase anterior, dissenyada per la CI i distribuïda a l’equip docent per la
coordinadora d’infantil i a les famílies per les mares participants de la CI.
4.3 Sistematització dels avenços (relatius a l’activitat d’imaginació dels espais), avaluació dels progressos i comunicació de les accions realitzades (veure
Annex 2. Material de comunicació).
Resultat:
R4. Pel que fa el producte, s’han obtingut propostes de transformació dels espais per part dels alumnes, pares i equip docent. Per part dels alumnes,
aquestes propostes han estat en forma de dibuixos o de les pròpies propostes de disposició dels elements a la maqueta que s’han enregistrat amb
fotografies i vídeos. Per part dels pares i de l’equip docent han estat a través de les enquestes que s’han sistematitzat (veure Annex 4 de Resultats
sistematitzats de les enquestes). Pel que fa el procés, la base participativa s’ha ampliat. S’estima que han participat un total de 224 alumnes, dels quals
43 de P3, 37 de P4, 36 de P5, 38 de 4art, 38 de 5e i 32 de 6e. Les propostes sistematitzades han permès enriquir les idees de transformació inicialment
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identificades pel grup promotor i validar algunes d’elles. Aquesta fase propositiva ha generat entusiasme i incrementat la cohesió de la comunitat
participant.
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Fase 5. Idear i projectar

Objectiu: Integrar les propostes realitzades per la comunitat educativa i projectar intervencions específiques en els espais.
Accions:
5.1 Preparació de les activitats de projecció (nivell 1). Un grup de mares voluntàries van constituir comissions per a la projecció
de cada espai repartint-se’ls per a la concreció de les propostes. Entre els treballs realitzats, es va identificar un esboç de
continguts per articular les propostes, si bé es va optar per deixar una certa llibertat a les comissions a plasmar les propostes
amb els seus propis estils de disseny. La proposta d’espai interactiu (les classes), ha estat concretada per la coordinadora
d’infantil i els arquitectes, doncs aquest espai requereix d’una mirada més pedagògica.
5.2 Ideació i projecció de cada espai per part de les comissions de mares (constituïdes per entre 2 i 3 mares de P3, P4 i P5 cadascuna; 4 comissions en
total). Les propostes contenen alguns apartats comuns (diagnòstic, visió i proposta) si bé s’ha deixat llibertat a cada comissió per concretar-les de la
manera com s’ha considerat. En totes les propostes s’ha tingut en compte els resultats de les enquestes dels tres grups (alumnes, famílies i
mestres), els dibuixos, fotografies i vídeos produïts durant el procés, les idees transmeses pel grup promotor i finalment s’han proposat unes
solucions especifiques a cada espai. Les propostes s’han treballat per comissió, si bé s’han compartint entre les comissions per a intercanviar criteris
i estils de presentació. El resultat ha estat l’armonització de les propostes, la seva coherència, la integració de les visions i dels espais.
5.3 Triangulació en la CI. Les propostes han estat presentades a la CI. Aquesta ha treballat en la integració de les propostes del conjunt dels espais
garantint la coherència del plantejament. En aquest exercici hi ha contribuït especialment el coneixement dels arquitectes.
5.4 Integració de les propostes, projecció (nivell 2) i disseny pressupostari. La integració així com el disseny pressupostari han estat realitzats amb el
suport dels arquitectes a partir de les projeccions de les comissions de mares.
5.5 Triangulació amb tota la comunitat a través de l’exposició Hack la Farigola. La preparació i disseny ha estat liderada per una comissió de mares amb
el suport de la CI i de tot el personal del Centre. L’explicació de l’exposició es presenta en la següent fase donat que ha constituït en si mateix, un
exercici de transformació de l’espai on s’ha realitzat, d’aprenentatge i d’avaluació d’aquest.
Resultat: Pel que fa el producte: Propostes de transformació dels espais amb coherència amb les aportacions de la comunitat i amb els principis del
propi procés (participatiu, integrador, inclusiu, etc..). En l’apartat 5 de la memòria es presenten les propostes. El resultat són espais més oberts, tant
entre les aules interactives que comparteixen espais per un sol ús (per evitar repetir estructures a cada classe) afavorint el moviment entre elles. Així, les
transicions es dilueixen, ja que entre mig es troben espais comuns: l’espai de la llum i el de la foscor. També canvia la relació dins i fora. La classe deixa
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de ser l’espai on s’aprèn i el pati on es juga. Les propostes permeten que els nens aprenguin experimentant, i entrin i surtin segons l’activitat que fan
(p.e, l’assemblea tant pot ser dins l’aula interactiva com fora a l’aula exterior). Pel que fa el procés: S’ha donat una integració dels rols entre els agents
de la comunitat educativa en liderar les mares la tasca d’integració propositiva. La comissió impulsora s’ha ampliat amb algunes de les mares de les
comissions. Les sinèrgies de treball conjunt s’han enfortit. La comunicació s’ha accelerat i les dinàmiques de treball troben noves formes per abordar els
reptes d’aquesta última fase (treball en comissions, treball bilateral, treball en la CI, etc.).
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Fases 6, 7 i 8. Transformar, experimentar, i aprendre per seguir transformant (aplicat a l’exposició EXPOHACK)

Consideracions prèvies: Aquestes tres fases no han estat implementades donat que
el procés ha arribat fins a la fase de projecció. No obstant, un assaig de la gestió
d’aquestes fases ha estat realitzat amb la pròpia transformació de l’espai per a
l’exposició EXPOHACK que presenta el procés Hack La Farigola dut a terme com a
última acció de la Fase 5. En aquesta activitat, s’ha buscat l’experimentació de
l’exposició i l’avaluació de l’experiència i el procés per part de la comunitat educativa.
Objectiu: Transformar l’espai (en aquest cas referit al de l’exposició), transmetre el
procés i resultat a la comunitat, fomentar la seva experimentació i aprendre de
l’experiència per a seguir transformant.
Accions:
6.1 Recapitulació del procés. De cara a dissenyar l’exposició, la CI ampliada (amb algunes mares) va realitzar
una recapitulació del procés viscut al Centre i dels seus resultats. Amb això es van identificar els missatges
clau per al disseny dels continguts de l’exposició. Addicionalment es va fer una pluja d’idees sobre el
disseny i posada en escena de l’exposició. Amb aquestes idees, una comissió de mares transversal a les
comissions de projecció dels espais (és a dir, on van participar mares de cadascuna de les comissions i altres
que s’hi van afegir), va realitzar una proposta de plantejament preliminar a la CI. Aquest plantejament, amb
els inputs de la CI, va evolucionar fins al plantejament final. La proposta a executar es va basar en els
següents principis: experimentable, que generés reflexions i possibilités recollir-les, que mostrés el procés
(línia del temps) a la vegada que recreés l’element “espai”, que estigués co-creada sumant i integrant idees,
que mantingués un lògica de descoberta lineal i a la vegada reflectís l’element “procés” i que permetés una
interacció des de diferents punts (davant dels panells, a dins dels espais, des de dalt el pont, etc…). El seu
plantejament exposa la línia del temps a la vegada que incorpora una recreació de cadascun dels espais de
transformació a través d’unes “haimes” de colors penjades del sostre. En cadascuna d’elles, es va exposar la
informació del procés en la part exterior, i es van col·locar elements d’experimentació de cadascun dels
espais en el seu interior. D’aquesta manera es volia afavorir, més enllà de la comprensió del procés i el
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coneixement de la proposta de transformació dels espais, l’experimentació dels visitants (alumnes, equip docent i famílies) en entrar dins de cada
haima. En l’exposició es va disposar en una sala a l’inici del recorregut una projecció del vídeo resum del procés (veure a:
https://youtu.be/tfMwOPRcZ-k i a https://youtu.be/v0VEJ_CYeJE ) i d’un espai d’avaluació guiat amb una sèrie de preguntes els resultats del qual
han servit a l’hora d’identificar les valoracions i aprenentatges exposats en aquesta memòria.
6.2 Preparació de l’exposició. Un cop aprovada la proposta, la comissió va preparar els continguts i la infraestructura per a muntar l’exposició, rebent
suport de tots els membres de la CI i del personal del Centre. L’exposició va ser muntada al llarg d’una tarda-vespre-nit. Durant el muntatge van
sorgir algunes dificultats per la complexitat de la posada en escena. Això va portar a la comissió a prendre decisions d’adaptació del disseny inicial,
ubicant les “haimes” contra les parets per poder penjar-les amb seguretat.
6.3 Visita i experimentació de l’exposició. El dia de la seva inauguració, els primers visitants van ser els alumnes, tant els de cicle infantil com els dels
cursos dels seus padrins. Cada classe va anar passant circulant al llarg de la línia del temps i experimentant en cada haima. A la tarda, el centre va
convocar a les famílies obrint portes a l’hora de recollir els alumnes. Es va establir un nou circuit per collir els infants de manera que el 100% de les
famílies van transitar i visitar l’exposició.
6.4 Avaluació de l’experiència. Per possibilitar l’avaluació de l’experiència de visita de l’exposició, els alumnes van reflectir en dibuixos i expressar
oralment les seves valoracions, explicant que els havia agradat més. D’altra banda, amb l’objectiu de convidar als pares a avaluar l’experiència, es va
disposar: 1) una activitat d’avaluació del procés (guiada per preguntes) a la sala on es projectava el vídeo, 2) un qüestionari que es repartia en
accedir a l’exposició i que es dipositava a la sortida (Veure annex 6) .

Resultat:
R6. Pel que fa el producte: L’espai d’exposició es va transformar amb les propostes de les mares, les
aportacions de la CI i els continguts de l’experiència del procés Hack the School viscut. L’exposició va
complir els seus objectius i principis constituint un punt final del procés però també d’inici per a la fase
de transformació que s’inicia a partir d’ara. Es valora que va constituir una experiència d’integració en
tots els sentits: conceptual, de procés d’implementació i participació, de tancament però d’obertura a la
vegada d’un nou cicle, i de participació i cohesió t ant de les persones que van estar actives en el procés,
com del conjunt de la comunitat educativa que va poder descobrir i conèixer el procés a la vegada que
experimentar el seu objectiu.
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4. Proposta
4.1

Visió

Figura 4. Principis guia de la proposta
de transformació dels espais

Els principis que han guiat la proposta de remodelació dels espais han estat:
- Integració dels espais i funcionalitats
- Participació de la comunitat educadora
- Col.laboració entre els agents
- Aprenentatge permanent a partir de l’experiència
- Inclusió de capacitats
- Sostenibilitat ambiental

La proposta (prototip) ha seguit una evolució en diferents versions
per tal de millorar la integració dels espais i elements que la
composen, aconseguint trencar les barreres arquitectòniques
funcionals “fora-dins”. Amb aquest objectiu, la proposta global es
basa en la connexió dels espais tant física (funcional) com simbòlica
per a possibilitar experiències d’aprenentatge en qualsevol dels
seus components.
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4.2

El nou sistema d’experimentació espaial

2. Espai ambiental

1. Espai obert

3. Espai de la calma

4. Espai de la doscor
5. Espai de la llum
6. Espai interactiu
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4.2.1

Espai obert

El pati d’infantil és un espai dividit en 4 zones diferenciades, tan per l’ús com pels
materials que els composen: accés, vorera, sorral i horts. Quatre zones mal relacionades
especialment amb les aules de P3.
Es pretén organitzar aquest espai des d’una visió conjunta, que englobi els usos actuals i
que alhora en possibiliti i generi de nous.
La proposta (veure Annex 7) es basa en organitzar l’espai amb 3 zones vinculades entre
elles i en especial amb les aules de P3. El punt de partida inicial és transformar l’espai en
un paper en blanc (pintar l’escola blanca) amb 3 elements que formin un mosaic des del
terra. El primer element és una franja d’accés activa, que arriba al nivell de les aules de
P3 i que permet tant l’accés com el joc, usant el terra i el sostre. El segon element és
l’ampliació del paviment de les aules cap a l’exterior, les aules s’obren i els límits es
difonen. Aquesta zona disposarà d’una part central coberta (porxo de margarides), en
contacte amb l’espai de la llum. El tercer element és el sorral, espai per sota del nivell
dels anteriors i limitat pels mateixos. Un sorral, l’espai natural, de graves fines on es
disposen elements de joc, reunió, experimentació, hort, font etc (a base de troncs de
fusta), en contacte amb l’espai ambiental del mur.
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4.2.2

Espai ambiental

L’espai del mur constitueix actualment un element divisor
estructural que funciona com a suport del mobiliari per a
desar el material de l’hort. És percebut per la comunitat com
un element sense ús educatiu que es limita a fer la funció de
suport físic per l’heura. Conseqüentment, no està integrat
funcionalment en l’espai de joc obert, amb l’hort, ni amb les
aules.
L’objectiu de la proposta (veure Annex 7) és convertir aquest
espai en un recurs d’experimentació ambiental actiu que
convidi a l’exploració lliure per part dels infants, fomentant
la seva interacció amb la diversitat de recursos i elements
que presenti en el seu continuum fins al límit de la paret
exterior del recinte educatiu. Volem trencar la lògica
“exterior-interior”, considerant el tros de mur que passa per dins de les classes fins l’espai de la calma. La proposta es fonamenta, per una
banda, en una intervenció de renaturalització física i simbòlica d’aquest recurs educatiu per aconseguir que aporti el conjunt de beneficis
que els espais verds ofereixen per al gaudi i benestar humà: física en el tram de mur exterior i amb elements simbòlics en el tram de mur
interior a les aules. Amb això, es vol fomentar la descoberta de l’ambient a través de la diversitat de sentits i en tot el continuum del mur.
En el tram exterior, es planteja una zonificació en tres trams principals: 1) tram de continuïtat amb l’hort actual convertint aquesta part del
mur en un hort vertical amb espècies domesticades i silvestres, 2) tram de descoberta i immersió aèria a l’espai ambiental a través d’un
pont tibetà que possibiliti tenir una perspectiva aèria dels recursos, 3) tram de descoberta sonora que constitueix una transició física i
simbòlica cap a l’espai de la calma. Amb l’objectiu d’adoptar una perspectiva sistèmica, es contempla la inclusió d’elements
d’experimentació dels cicles ecosistèmics, principalment cicle de l’aigua a través d’un sistema de canalitzacions de rec vertical i horitzontal, i
de l’energia eòlica a través d’un molí de vent que pugui accionar elements cinètics al llarg del mur, inclosos en el tram interior de l’espai de
la calma.
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4.2.3

Espai de la calma

Aquest espai es troba just darrera de la sala a on el cicle d’infantil fa
l’activitat de psicomotricitat i el grup de P3 la migdiada. Les mides
aproximades son de 30x30. És un espai descobert.
L’objectiu es fer d’aquest espai un racó a on els infants puguin relaxarse i baixar el ritme d’altres activitats més mogudes.

Es proposa fer dos espais (veure Annex 7):
-

Catifa al terra imitant la gespa, per tal que hi puguin seure còmodament. També afegir seients flotants i/o coixins a la dreta i la part superior una
pèrgola amb plantes (artificials o naturals) o un tendal. A la paret de la banda esquerra, plantes pendants.
En aquest espai comptarem amb materials diversos relaxants, com ara pilotes toves, ampolles de la calma, pals d’aigua, cargols de mar, etc.
També llibres en caixes, cistelles o baguls secrets.
A l’altre part, trobem un jardí zen o japonès i un sorral de textures que els nens poden manipular i observar per relaxar-se. Aquest espai pot anar
tapat o dividit en departaments per no barrejar textures ni elements (pedres, troncs, elements de la natura, etc).

34

4.2.4

Espai de la foscor

En l’espai de foscor (veure Annex 7) el protagonista serà el color negre, que garantirà l’anul·lació de la llum. La creació d’entrades a l’espai adequades a
l’ alçada de l’infant, serà un reclam per voler descobrir què s’hi amaga a dins. L’espai compta amb taula de llum i calaixos/banc per l’emmagatzematge
de materials i afavorir l’autonomia de l’infant.

Els materials seran: pantalles per a gaudir del teatre d’ombres, retroprojectors que crearan objectes imaginaris, llibres fluorescents, pintures acríliques
amb càrrega de llum, i tot tipus de material amb llum autoaccionada, per a acompanyaran als infants en el descobriment de l’espai.No deixarem de
donar importància al racó de relaxació, on descobriran estirats en un gran coixí, un cel estrellat que donarà peu a relaxar-se i fer volar l’ imaginació.
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4.2.5

Espai de la llum

L’espai de llum (veure Annex 7): els infants trobaràn un espai diàfan i lluminós, terra de foam per a assegurar-se la comoditat de l’experimentació desde
tots els angles, cortines amb tot tipus de material reciclats i textures translúcides per a donar cos a la llum, amb el color. Utilitzarem miralls per a
recobrir els frontals dels calaixos, obrint així el joc del reflexe, de la llum i dels infants.

Tot l’espai va envoltat de calaixos/banc per a l’ús de l’infant, podent accedir a espais mès elevats i cobrir les necessitats d’emmagatzematge de material.
Tindrem una taula de llum, i llums a 1,50mt enfocades d’ abaix a dalt, per assegurar l’experimentació en els dies núvols, un sostre cobert de lluentons i
unes cortines compartides amb els espais d’aula actuals, que permetran variar la funcionalitat i decoració per els propis infants a través de pinces.
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4.2.6

Espai interactiu

L’organització de l’espai i l’ús que se’n fa
condiciona els aprenentatges, i aquesta
organització està determinada per la
nostra manera d’entendre l’aprenentatge
i per les metodologies que fem servir. Les
persones interaccionem amb l’ambient,
que ens influeix i nosaltres també podem
modificar. Hi ha ambients rics i
facilitadors, i d’altres que són tot
dificultats i limitacions. Quan milloren els
espais escolars millora també la qualitat
educativa i les possibilitats d’enriquiment.
Volem fer una organització dels espais i
les aules de P3 innovadora:
 més oberta i flexible, amb espais
fixos (amb referències clares per donar
seguretat) i espais canviants, que
permeten donar resposta a les noves
necessitats que sorgeixen en el curs del
desenvolupament infantil.



Amb espais diversificats per jugar, experimentar, intercanviar, descansar, conviure, menjar, etc.
Amb els espais interiors i exteriors connectats i que siguin abastables visualment per part de l’adult des de l’aula. Han de ser estimuladors i
oferir propostes d’acció i de desvetllament de la curiositat dels infants, han de ser austers (rics en estímuls però dissenyats de manera simple i
senzilla) i acollidors alhora, i han de permetre que els infants i els adults (educadors, famílies) trobin allò que necessiten i que afavoreixin la
relació.
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Necessitem equipaments i mobiliari diferent:






Fàcils de transportar (lleugers, amb rodes), resistents, sense perills, estètics, de neteja fàcil; adequats a les edats pel que fa a la seva mida i pes,
han de permetre un ús individual o conjunt i ser apilables.
Que permetin transformar els ambients (paraments, mobles amb rodes, etc.) i amb el material didàctic diferent tenim espais que canvien segons
la necessitat.
Crear espais (per exemple, una tarima que crea dos espais a alçades diferents, mampares, elements penjats del sostre, portes corredisses,
prestatgeries que separen espais i es poden usar pels dos costats, etc.
Establir vies de circulació o zones de pas dins els espais.
Ser elements de joc i de treball i/o emmagatzematge (cadira contenidor; equipaments per als jocs motors o “estructures”: rampes, tobogans,
etc.)

Organització i distribució de les aules al parvulari on, de 2 aules abans, fem 1 aula gran on 2 grups de 25 nens i nenes comparteixen espais i 2 o 3
educadores:
1. Zona Assemblea o grupal: amb coixins, catifes, banc, etc., el tauler calendari, el tauler dels responsables de la setmana (encàrrecs).
2. Zona de jocs simbòlics: àrea de la casa cuina, botiga, hospital, disfresses i maquillatges; titelles de pal, de guant, de fil, construccions, etc.
3. Zona Experimentació: per a l’observació, la manipulació d’animals, plantes, hort, germinacions, classificació d’objectes de la natura, terrari, àrea
de laboratori, àrea d’observació del temps, àrea dels jocs sensorials, etc.
4. Zona de lectura: biblioteca d’aula amb coixins, catifa, etc.
5. Zona d’expressió plàstica: amb diferents àrees per pintar, modelar, fer collage, treballs de fusteria, tapissos, etc.
6. Zona d’expressió abstracta: àrea de lògica matemàtica, de les grafies i les lletres, de música, etc.
L’Entrada a les aules de P3: Seria necessari tenir doble porta d’accés a les aules de P3. El disseny del vestíbul o espai d’acollida a l’entrada de l’escola
s’ha de cuidar molt, perquè és el primer contacte amb l’escola, és com una targeta de presentació. La importància d’aquests espais també té a veure
amb el fet que són espais de transició per a l’Infant, entre el món de casa i el món de l’escola. En aquest sentit, també és l’espai per on surt de l’escola.
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4.3

Pressupost

El pressupost global de la implementació de la proposta de transformació és de 18.670 € desglossats de la següents manera per
cada espai (veure Annex 8 de pressupost desglossat):
-

Mur o Aula Ambiental: 5.654 €
Aules sensorials: 5771 €
Aula Oberta: 4602 €
Aula Interactiva: 2642 €

L’estratègia de finançament s’explica en l’Annex 1.
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5. Valoració de vivències i aprenentatges (Activitat 22)
5.1

Les vivències

1. Com i per què vàreu decidir participar? Quina era la vostra motivació que hi havia?
Tot canvia massa ràpid. Per tant, cal replantejar sovint els espais del centre per adaptar-los als canvis socials, pedagògics, etc. I a les demandes
de l’alumat, famílies i mestres. Fa 11 anys que l’equip directiu inverteix temps i diners en repensar i modificar diversos espais del centre ja que el
Consorci té poc pressupost per a tantes reformes.
Hack the school ha estat una oportunitat d’empenta a uns projectes que estaven ja iniciats: per una banda un projecte de patis iniciat fa 3 anys i
que part pertoca a l’espai d’educació infantil (hort ecològic x exemple) i per altra el projecte d’innovació educativa del parvulari iniciat també fa
anys a nivel pedagògic i que demandava canvis dels espais i mobiliari.
Treballar per i amb els nostres infants en equip els 3 sectors bàsics de la nostra Comunitat educativa: Mestres, AFA i entitat Xino-Xano (en la
gestió del migdia, casals, etc.) ha resultat força fàcil ja que tenim una llarga trajectòria fent-ho en diversos projectes i activitats.
La Crida Hack the school ha estat l’espurna que ha possibilitat o ens ha dotat de:
-

una guia plena de recursos, eines i idees
aprendre d’alguna formació i intercanvi
prestigi intern i extern amb la difusió del projecte
motivació econòmica

2. Quines persones de la comunitat educativa han participat? Hi ha algun col·lectiu que no hagi interactuat amb el procés?


Alumnat: principalment des del nostre projecte de “Padrins i fillols”, en estreta col·laboració de P3 amb 4t, P4 amb 5è i P5 amb 6è,
descobrint espais, experimentant, i els grans aportant idees a l’enquesta
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AFA: un grup força important de mares del centre aportant aptituds i habilitats diverses (planificant, dissenyant cartells, actuant, filmant,
muntant l’Exposició, etc.)
Famílies: omplint enquesta per aportar les idees
Mestres: principalment la coordinadora del cicle infantil i la directora en el grup promotor. La resta omplint enquesta x donar idees
Xino-Xano: el monitoratge ha fet seva la proposta i ha dissenyat i portat a terme de manera entusiasta les activitats amb l’alumnat en hores
de migdia
Exalumne: l’Octavi ha col·laborat fent la producció del vídeo.

Com s’ha fet aquest procés i com han participat els diferents membres de la comunitat:
 El procés ha estat protagonitzat pel conjunt dels agents de l’escola Farigola. Aquests són els infants (infantil i primària), l’equip docent, la
direcció del centre, les famílies, els arquitectes que han acompanyat el procés i l’entitat nostra de lleure Xino-Xano des de l’espai del migdia.
 La facilitació del procés s’ha realitzat a través d’una comissió impulsora o “Grup Motor” en el que hi ha participat tots els agents de manera
professional, entusiasta i generosa.
 Aquest GRUP MOTOR ha tingut les funcions de:
1) intercanviar primeres idees i encaixar tantes visions diferents,
2) establir vies de comunicació i feed-back doble sentit entre nosaltres i amb la resta de cooparticipants,
3) establint els diferents canals de difusió del projecte per informar, entusiasmar i implicar a la resta de la comunitat educativa,
4) organitzar els espais de co-creació a través de grups de whatsapp, reunions programades, reunions sobrevingudes, etc.
5) dissenyar la diagnosi i recollir totes les aportacions via enquesta online (de l’alumnat, de les famílies i dels mestres) així com fer l’extracte
d’aquests i les conclusions
6) preparant les activitats amb els espais de co-creació d’exploració amb els infants (veure annex amb “Dinàmiques”),
7) feta la diagnosi i recollides les aportacions sobre els diferents espais muntar els prototips o propostes per a cada espai.
6) organitzar i muntar l’EXPOHACK per i amb els infants i la comunitat a través d’espais d’experimentació i de feed-back, amb la línia del
temps amb zones d’informació, d’experimentació, de feed-back on recollir impressions, opinions, suggeriments, etc.
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Destacar que la mateixa comissió impulsora ha estat viva, mutant, creixent i incorporant participants als llarg del procés. S’han establert
eines i espais de revisió i generació d’aprenentatges al llarg del procés (Feed-back, LEAN, adaptació). I tothom ha comentat com de fàcil
tothom aportava, assumia, afegia, etc. oferint el que més dominava.

Què és el que més us ha sorprès del procés?
 La capacitat i voluntarietat de les mares col·laboradores i els resultats tan professionals que han aconseguit
 La mirada dels arquitectes que han aportat una visió més conscient de possibilitats dels espais
 Malgrat la feinada i l’atabalament del poc temps que hem tingut s’ha generat molt bones sinèrgies entre totes les persones dels diferents
sectors. Tothom ha aportat de manera molt prudent i respectuosa alhora que s’ha rebut tot de manera molt positiva. Ha enfortit vincles en
famílies sobretot de P3 que afavorirà la resta d’escolaritat.
 Tot i l’excés de feina concentrada tothom està emocionat i amb ganes de tornar a iniciar un projecte semblant en altres espais del centre!
3. Heu visualitzat algun nou repte de futur després d’haver acabat aquest procés?
I tant! Les aules de P4 i P5, les del cicle inicial que tenen un ampli passadís davant amb moltes possibilitats, la biblioteca, una aula multiús i la
classe de música. Tenim feina però sobretot tenim ganes i el convenciment que JUNTS ho podem fer!

5.2

Els aprenentatges

Sobre el disseny i el seu impacte:
Quin aspecte del prototip ha sigut més valorat per la comunitat educativa?
Bàsicament poder transformar espais abans sols amb una funció lògica en un espai nou lúdic i d’aprenentatge. Com un mur que separa escola
de vivendes que serà també un jardí vertical, un pont, un racó ple de sons. O unes petites habitacions (abans d’emmagatzematge) que seran uns
espais per jugar i experimentar amb materials i llum o foscor.
A la inauguració de l’exposició “EXPOHACK” les famílies van poder expressar-se i van escriure coses com les següents:
- “Integració d’espais dins una proposta global, on les aules tradicionals trenquen els límits”,
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-

“Noves relacions entre els espais, tots són importants “,
“Coherència d’espais i elements”,
“Planteja recursos d’experimentació”,
“La possibilitat d’utilitzar materials de reciclatge en alguns aspectes del projecte”.
“La participació dels alumnes i de tota la comunitat educativa. Tothom ha aportat les seves idees i el projecte s’ha anat modificant i
millorant en funció d’aquestes.”
“Què és un projecte obert que comença però que estem convençudes que continuarà.”

Què significa l’èxit d’aquest procés per a vosaltres?
 El mateix procés!
 La implicació de les famílies, els nens i nenes i de l’escola. L’enfortiment dels “vincles”, l’empoderament i el sentiment de pertinença.
 Tenir confiança en que tot és possible si es fa amb ganes.
 Atreviment per nous propòsits.
 Obrir la ment a noves maneres d’ensenyar, de viure.
 Cohesió de la comunitat.
 La creativitat.
 La qualitat del procés i dels prototips dels diferents espais.
 Compromís
Què t’agradaria que passés en relació a la convivència i a l’aprenentatge un cop implementat el prototip?
 Aprenentatge: un aprofundiment dels principis que estem treballant respecte Escola Nova 21 portant-los més encara a la pràctica donant a
l’alumnat més possibilitats de lliure experimentació autònoma per diferents espais.
 Que poc a poc esdevingui una realitat i faci créixer el projecte educatiu.
 Convivència: millor participació i sentiment de pertinència a l’escola.
 Que es segueixi renovant amb la mateixa il·lusió.
 Que no s’aturi aquí, que siguem tan capaços de fer com ho hem sigut en pensar, somniar, imaginar...
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Quins canvis heu notat des que s’ha produït el canvi?
Encara no s’ha implementat però durant el procés i en la nostra ExpoHack hem vist molts cohesió entre els diferents sectors implicats i s’ha
enfortit la confiança mútua.
Hi ha més entusiasme per un nou projecte o repte i molta Il·lusió.
Ens coneixem més i sabem amb quins recursos comptem.
Com ha afectat a l’aprenentatge i a la convivència del centre educatiu?
S’ha potenciat la convivència amb un altre esquema: compartir visions, habilitats, capacitats… S’ha enfortit els vincles.
S’ha optimitzat els espais en pro del desenvolupament sensorial i lúdic dels infants i per tant de l’aprenentatge.
Heu projectat altres canvis de futur?
 Aquesta experiència ens ha dotat d’uns recursos i mecanismes que ens dona “ales” per pensar en modificar el menjador, altres passadissos i
aules.
 La sensació que podem fer qualsevol cosa JUNTS ens fa més FORTS i més CONFIATS per assumir nous reptes.
Indica alguna frase o cita que destacaries el procés:
 Innovació.
 Re-Evolució i re-adaptació de les maneres de moure’s i pensar dels alumnes, famílies i professorat.
 Inflexió per plantejar-nos qualsevol repte!
 Experimentació
 Dissolució de límits i fronteres.
 Participació.
 Atreviment i confiança.
 Creativitat.
 Somniar i pensar que tot és possible!
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Rebeca Wild
“…es tracta de crear espais pels infants on puguin
desenvolupar i portar a terme tot allò seu”. És a dir, aprendre
mitjançant les confrontacions del seu món interior amb el món que
l’envolta.
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Annex 1. Explicació CANVAS
La societat està canviant precipitadament i això fa la necessitat de reflexionar sobre la finalitat i les funcions de l’escola.
El projecte sorgeix d’una necessitat percebuda col·lectivament i ha estat fruit d’un procés d’aprenentatge dels diferents membres de la comunitat
educativa.
Un principi bàsic que afavoreix l’equitat i la inclusió és la participació i “sentir-se part de”, és a dir, el sentiment de pertinença fa que el grau d’implicació
en un projecte sigui complert, integral.
Un recurs important: LA MIRADA, instrument de coneixement i transformadora de les coses. Embadalir-se, el plaer de la mirada, de veure...
La nostra escola ja fa 3 anys que té com a objectiu dins el seu Projecte de direcció com a recurs pedagògic l“Aprenentatge i servei”. Projecte educatiu
amb finalitat social, suma l’èxit educatiu dels nens amb el seu compromís social com a ciutadans. És una eina educativa i de transformació social. Fem
activitats d’aprenentatge i servei quan l’alumnat adquireix coneixements i els aplica a un servei de la comunitat. Un servei real.
Vam iniciar aquesta aventura sense ser conscients que en acabar hauríem fet força un projecte d’aprenentatge i servei.
A més a més, fa temps que volem canviar els espais del parvulari considerem que l’organització de l’espai condiciona els aprenentatges, per la qual cosa
hem d’analitzar les característiques i l’ús que se’n fa. La manera d’organitzar els espais està determinada per la nostra manera d’entendre l’aprenentatge
i per les metodologies que fem servir, expressa una manera de pensar (sobre l’aprenentatge, l’Infant, la comunicació, etc.) i permet fer unes coses o
unes altres. Les persones interaccionem amb l’ambient, que ens influeix. Hi ha ambients rics i facilitadors, i d’altres que són tot dificultats i limitacions.
Quan milloren els espais escolars millora també la qualitat educativa.
Volem fer una organització més oberta i flexible, amb espais fixos (amb referències clares per donar seguretat) i espais canviants, que permeten donar
resposta a les noves necessitats que sorgeixen en el curs del desenvolupament infantil.
Els infants petits necessiten espais diversificats per jugar, descansar, conviure, menjar, etc., Tant els espais interiors com els exteriors han d’oferir
propostes d’acció i de desvetllament de la curiositat dels infants, han de ser austers (rics en estímuls però dissenyats de manera simple i senzilla) i
acollidors alhora, i han de permetre que els infants i els adults (educadors, famílies) trobin allò que necessiten. Cal que els espais escolars siguin
habitables, que continguin diferents escenaris de joc i promoguin situacions per tal que els infants puguin jugar. Si l’organització de l’espai i els materials
és l’adequada, s’afavoreix la relació entre l’educador i els infants i es fa possible treballar amb la idea d’infant competent, escoltar-lo, permetre-li fer,
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descobrir i experimentar. Així, les escales i esglaons no solament serveixen per comunicar diferents nivells, sinó que són un espai per ser

habitat, o des del qual poder observar diferents punts de vista.

1. PLA ACCIÓ: Objectiu i proposta del redisseny
L’objetiu INICIAL s’ha vist modificat, sobretot en relació a la concreció dels espais escollits a modificar, amb la col·laboració del Grup Motor i amb la
MIRADA dels arquitectes.
Facilitar l’aprenentatge cooperatiu de manera més autònoma, lúdica i experimental obrint l’aula als espais diversos de la zona infantil (internivells,
ambients, projectes, etc.). Trenquem barreres!
Ampliar la visió de l’aprenentatge d’alumnat, mestres i famílies respecte on i com aprenem oferint tot l’espai de la zona infantil del centre com a
possibilitat d’experimentar i compartir coneixement crític de manera individual o col·lectiva.
¿Cuáles criterios se han tenido en cuenta para la mejora de los espaciosde la Farigola del Clot?
Nos hemos aproximado al proyecto a través de la dualidad interior-exterior tanto en el edificio como en los espacios exteriores. Ha sido muy
importante el manejo del límite entre aulas, entre aula y patio y entre espacios en general.
Hemos desarrollado un mapa de usos y actividades y, más que a una propuesta de zonificación, hemos reforzado la identidad de algunos espacios
“rincones”, hemos propuesto la mejora de ambientes tanto interiores como exteriores, a través de espacios con usos múltiples y flexibles.
Hemos promovido el uso de muebles modulares, cuya agrupación genera espacios diversos, flexibles y adaptables según la actividad.
Y finalmente hemos propuesto la incorporación de espacios verdes de carácte rpedagógico, contemplativo y lúdico.
Pia Fontana y Miguel Mayorga - Arquitectos

2. COL·LABORADORS (referit a apartat 3.2 de la memoria)
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Alumnat: aprofitant l’experiència de fa molts anys ja del “PADRINATGE” entre alumnat gran i petit (P3 amb 4t, P4 amb 5è i P5 amb &è, 3 anys de
bona relació emocional entre un nen petit i el seu padrí/na). Els petits aporten les seves necessitats i il·lusions, els grans aporten la seva
maduresa i records de petits en la mateixa zona i faciliten l’expressió dels seus fillols)
Mestres: aporten la seva experiència pedagògica i cal recollir les seves necessitats per treballar en un entorn agradable, ric i acollidor
Famílies: aporten les seves habilitats i coneixements des de diverses professions, les ganes de col·laborar, la il·lusió de pertànyer i crear vincles
en pro d’una escola millor per als seus fills/es.
Xino-Xano, entitat de lleure i gestora del menjador i activitats diverses en el centre: aporten l’experiència de la tasca educadora des de la vesant
més lúdica i participativa.
Ex alumne: Octavi, producció del vídeo

Com ens hem coordinat? El Grup Motor ha coordinat els diferents agents de la comunitat educativa:
 Professorat: Impulsores del projecte, Dinamització d’activitats amb els alumnes...
 Mare i pares: desenvolupament de tasques
 Ex alumne: suport tècnic
 Xino Xano: Dinamització d’activitats amb els alumnes.
 Arquitectes: suport tècnic
 Consell escolar: Informació i consulta
Quins canals de comunicació hem fet servir?








Grups de treball i reunió a l’escola
Grups de Whatsapp
Twitter
Web i blog de l’escola
Sessions de treball fora de l’escola
Mail
Plataformes digitals col·laboratives: drive, dropbox
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PERSONES QUE HAN FET UNA PARTICIPACIÓ DESTACADA EN EL PROJECTE:
NOM

CÀRREC

TASQUES PRINCIPALS

Pilar Prado

Mestra P3 i coord cicle
infantil
Grup Motor

Montse Martí

Directora escola
Grup Motor

Mireia Pous

membre AFA
enllaç grup de mares
Grup Motor
membre AFA
Grup Motor

Producció 1ª proposta del projecte
Disseny d’enquestes online i buidatge i Línia del temps
Dinamitzadora activitats amb alumnat
Publicació en web i twitter
Elaboració memòria projecte
Impulsora de la participació a Hack the school
Col·laboradora en 1ª proposta projecte
Elaboració memòria projecte
Comunicació amb Laura Campo (Fundació Bofill)
producció de documents informatius i de treball com a
membre de la comissió de comunicació i elaboració
memòria projecte.
producció documents informatius i de treball com a
membre de la comissió de comunicació i buidatge
enquestes. Impulsora de la participació a Hack the school
proposta mur, ExpoHack o línia del temps i elaboració
memòria projecte.
Nova mirada dels espais
Elaboració del planol dels espais i del “mapa del tresor”
I de la memoria del projecte

Caro López
Neus Martí
Maria Pia Fontana
Miguel Y. Mayorga
Marta Llopis

Ivette Ferrera

Rafa Torres

membre AFA
Grup Motor
Arquitecta
Grup Motor
Arquitecte
Grup Motor
Coordinadora XinoXano entitat de lleure
gestora del menjador
Grup Motor
Monitora Xino-Xano
Grup Motor
Mestre, secretari i
Coordinador TIC escola

Dinamitzadora i organitzadora de les activitats amb
l’alumnat
Dinamitzadora i organitzadora de les activitats amb
l’alumnat
Facilitador d’eines i recursos digitals i de difusió
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Eva Colldeforn

membre AFA

Silvia Castells
Núria Garcia
Eva Manzanares
Ana Ramos
Olga Vidal

membre AFA
membre AFA
membre AFA
membre AFA
membre AFA

Araceli Estrada

membre AFA

Ana Belen Páez
Georgina Carrasco
Sandra Pallàs
Sonia Pérez
Elsa Febles
Montse Alba

membre AFA
membre AFA
membre AFA
membre AFA
membre AFA
membre AFA

Eli Gregorutti

Presidenta AFA

l'exploradora, proposta espai calma, presentació resultats
enquestes.
proposta espai calma i buidatge enquestes.
proposta espai exterior i maqueta.
proposta espai exterior
proposta mur i presentació resultats enquestes.
proposta llum i foscor, exposició línia del temps, fotos
durant activitat d’exploració dels alumnes.
proposta llum i foscor, exposició línia del temps, fotos
durant activitat d’exploració dels alumnes,
buidatge enquestes.
fotos durant activitat d’exploració dels alumnes.
fotos durant activitat d’exploració dels alumnes.
fotos durant activitat d’exploració dels alumnes.
buidatge enquestes
presentació resultats enquestes.
correctora documents com a membre de la comissió de
comunicació i exposició línia del temps.
exposició línia del temps.

3. TEMPORALITZACIÓ (referit a apartat 3 de la memoria)
S’ha creat el “timeline” del nostre projecte “Hack the Farigola”.
La importància bàsica és el procés, la comunicació entre els diferents actors que hi intervenen, l’intercanvi d’idees, la suma de propostes i el projecte
comunitari compartit.

http://agora.xtec.cat/ceipfarigolaclot/tag/hack-the-school/
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4. BENEFICIS i BENEFICIARIS COMUNITAT EDUCATIVA (referit a apartat 2 de la memòria)
Els principals beneficiaris en una escola han de ser els seus nens i nenes que hi són per créixer, aprendre i conviure. Però una escola és una comunitat
educativa, una xarxa sensible que si cada sector (famílies, mestres, monitors, etc.) se sent valorat podent aportar el millor que sap i té, es cristal·litza en
un sentiment de pertinença immens. Aleshores tot flueix perquè la confiança, la generositat del voluntariat i la il·lusió pot aconseguir crear qualsevol
cosa, com aconseguir unir molta gent diferent amb un mateix objectiu i aprofundir en els seus vincles.
Beneficiaris:
1. Alumnat de P3 i resta del cicle educació infantil
2. Alumnat de 4t a 6è com a padrins dels seus fillols de P3 a P5
3. Resta d’alumnat
4. Mestres
5. Famílies
6. Monitors de Xino-Xano
7. Barri
Cada sector en diferent grau aconsegueix els següents BENEFICIS:
1. Possibilitats de fer aprenentatges de manera més lúdica, autònoma, cooperativa en multiespais del centre amb companys del propi grup o en
internivell, intercicles, padrinatge, etc.
2. Millora de la convivència entre sectors de la comunitat educativa
3. Reforç dels vincles entre alumnes de diferents cursos, entre mestres i famílies, etc.
4. Orgull en poder aportar en el redisseny de la pròpia escola el projecte d’innovació pedagògica
5. Sentiment de pertinença (sobretot en alumnat i famílies recent arribades al centre)
6. Sentiment d’Escola oberta, transparent i participativa
7. Goig en el reconeixement de les aptituds de l’altre, de sumar

5. ELEMENTS DE MILLORA EN L’APRENENTATGE I EN LA CONVIVENCIA (referit a apartat 4 de la memòria)
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Descoberta de moltes persones (famílies, monitors, mestres) que voluntàriament han ofert des de temps, aptituds, capacitat organitzativa,
creació artística, positivisme, etc.
Projecte d’aprenentatge i servei intern en el centre.
Espais abans sense ús (mur, racó, pas entre aules, terrasseta, aules, etc.) redissenyats i oferint un munt de possibilitats d’aprenentatge i
convivència. Zones d’aprenentatge experimental (individual o grupal) i que permetin a l’alumnat moure’s de manera autònoma.
Mobiliari més dinàmic, camaleònic, de varis usos.
Reforç del projecte ja existent de Padrins i fillols: Vincles entre alumnat de diferents edats.
Millora dels vincles entre tots els sectors de la nostra comunitat.

6. ACTIVITATS CLAU (referit a apartat 3.3 de la memòria)
Hi ha hagut un munt d’activitats:
a. Explicació de la directora a les classes dels “padrins” (4t, 5è i 6è) del Projecte Hack the school. Motivació per col·laborar amb els fillols i
facilitar la implicació.
b. Presentació teatral de la mascota Faridrac i de l’exploradora per motivar i iniciar les activitats amb l’alumnat. (Veure annex 5)
c. Dinàmiques amb alumnat que s’han portat a terme per la descoberta dels espais a redissenyar i recollir les seves aportacions, idees,
emocions... (veure annexa “Dinàmiques”). (Veure annex 5)
d. Recollida de suggeriments i idees per als prototips via enquesta online (alumnat, famílies i mestres). (Veure annex 3)
e. Continua difusió del projecte: 1) via “Info a famílies i mestres” via mail @. 2) via web i twetter de l’escola, de l’AFA i de Xino-Xano, 3)
EXPOHACK. (Veure annex 2)
f.

EXPOHACK: exposició amb línia del temps per a tota la Comunitat Educativa amb informació de l’evolució del projecte, plànols, maqueta,
resultats de les enquestes, mostra dels prototips, materials d’experimentació dels diferents espais, amb recollida feed-back insitu.
(Veure apartat 3.3 Fases 6-7 i 8).
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7. MATERIALS CLAU
Tant per a les activitats amb l’alumnat “Dinàmiques” com per a la EXPOHACK s’ha utilitzat material escolar típic (fotocòpies, pintures, fulls, material de
rebuig, etc.) de rebuig i sols una petita part ha calgut comprar (com teles per les tendes de l’EXPOHACK, etc.). A més a més ja tenim detallat en el
pressupost els materials però resumint seria:







Material de rebuig
Arbre I plantes
Tarimes amb passarel·la de platja en fusta
Mobles varis amb safates, modulars i taula projecció
Pèrgola en fusta i cordes
Biblioteca mòbil

Els diferents PROTOTIPS que caldrà implementar més endavant dependrà bona part del premi i de recursos o subvencions més endavant especificats
en punt 10.

8. VALORS VINCULATS (referit a l’apartat 3.1 i 4.1 de la memòria)









Il·lusió
Cooperació
Pertinença
Corresponsabilitat
Diàleg
Capacitat de crítica
Sensibilitat
Vinculació
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Implicació
Alegria
Respecte
Integració
Participació
Sostenibilitat
Coocreació
Aprenentatge cooperatiu
Aprenentatge col·laboratiu
Inclusió

9. DIFUSIÓ (explicacions en l’apartat 3.3 de la memòria)


Web del centre: notícies, línia del temps, etc.
WEB CENTRE: http://agora.xtec.cat/ceipfarigolaclot/
LINEA TEMPS: http://agora.xtec.cat/ceipfarigolaclot/tag/hack-the-school/



Info setmanal enviada cada setmana a tota la comunitat educativa via mail i també a la web
http://agora.xtec.cat/ceipfarigolaclot/curs-actual/informacio-setmanal/



Twitter escola
https://twitter.com/EscFarigolaClot?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fagora.xtec.cat%2Fceipfarigolaclot%2F





Twitter AFA : https://twitter.com/afafarigolaclot
Twitter @XinoXanoEsplai
Delegades d’aula (famílies i alumnat)
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Exposició dins els centre o EXPOHACK
Exposició en el barri (pendent de confirmació de resposta per diferents entitats que hem fet la petició)

10. RECURSOS NECESSARIS (referit a l’apartat 4.3 i Annex 8 de la memòria)
Recursos que tenim:
TIPUS DE RECURSOS
Aportació de l’escola (provinent de l’ús social de centre, etc.)
Aportació Escola verda 21
Aportació AFA: rifes, festa fi de curs, tómbola, cinema, etc.

1
2
3

QUANTITAT
2500€
400€
1000€

3900€
Aquesta quantitat final de 3900€ seria aquest mateix any i possiblement haurem d’aplicar el prototip en 2 fases així es pot multiplicar el pressupost en 2
anys i, per tant, doble quantitat econòmica. I si cal en 3 anys...

Recursos que no tenim però la comissió de l’AFA està fent recerca:
TIPUS DE RECURSOS
Possible subvenció de “Patis Oberts”
Possible subvenció de l’ Ajuntament
Possible subvenció de la Diputació
Possible subvenció de La Caixa

1
2
3
4

QUANTITAT
?
?
?
?

11.

INVERSIO TOTAL (referit a l’apartat 4.3 de la memoria i Annex 8)



Mur o Aula Ambiental:

5.654,19
56



Aules sensorials :

5771,07



Aula Oberta

4602,97



Aula Interactiva

:
:

2642,3

TOTAL:
Per a veure el pressupost complert

18.670,87
(Veure annex 8)
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Annex 2. Material utilitzat en les accions de comunicació per informar i animar la participació

La comunicació de l’AFA ha estat pels següents canals:
-Tuits de l’AFA.
-Posts des del web de l’AFA.
-Missatges de whatsapp via delegats.
Tuits de l’AFA:
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Posts de l’AFA:

b

b
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Missatges enviats a través dels grups de delegats de classe per whatsapp:
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Annex 3. Model d’enquesta de reconeixement i de propostes pels espais
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Annex 4. Resultats sistematitzats de les enquestes.
ESPAI DE LA FOSCOR
DOCENTS

FAMILIES

ALUMNES

Famílies
-ESPAI FOSCOR-

-ALTRES IDEES APORTADES PELS ALUMNESA LA SALA DE LA FOSCOR

Aigua il·luminada
Pintura fluorescent
Objectes fluorescents
Buscar tresors

Llum UV

Lectura a les fosques
Coixins
Lluna
Musicoteràpia

Ombres d'animals

Planetes

Estrelles
Teatre d´ombres xineses
Llums de colors

Bola discoteca

Jocs amb llanternes
Relaxació
Experimentació sensorial
0

5

10

15

20

Estrelles

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5
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ESPAI MUR I EXTERIOR
DOCENTS

FAMILIES

ALUMNES

-ALTRES IDEES APORTADES PELS ALUMNESESPAI EXTERIOR, MUR I PATIS

plantes / hort vertical

Espai per fer disfresses

dibuixos

Matalàs per saltar

ocells

Hivernacle
Taula de ping-pong

insectes / papallones

Un abecedari a la paret

pissarra

Telescopi
Megafonia per posar música

paret sensorial

Plafó per escalar

cabana / coba

Pista d'hoquei
Espai i cortina per fer teatre

espai de joc

Jocs diversos a la paret

animals

Posar una caseta
Aprenentatge fora l'aula

rocòdrom

Flors i plantes

projeccions

Mobiliari: banc, sofà, matalàs, coixins

aigua

Decorar el racó amagat
Una pissarra a l'exterior

gronxador
Animals i insectes

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Fer dibuixos al mur

%
Posar un tobogan i/o un gronxador

Mestres

Famílies

Alumnes

0

2

4

6

8

10

12
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ESPAI CALMA
PARES

MESTRES

ALUMNES

-ALTRES IDEES APORTADES PEL PROFESSORATMural d'insectes bons per l'hort
Racó de l'olor amb plantes aromàtiques
Jocs al terra
Espai amb terra de goma

Badiu a les aules
Jocs de llum
Contes a la foscor
Música
Teatre
Mobiliari d'experimentació
Plantes
Espai de relaxació
Espai d'estimulació multisensorial
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

-ALTRES IDEES APORTADES PELS ALUMNESA L´ESPAI DE LA CALMA
Plantes

Banc amb coixins

Música

Objectes relaxants

Fer una sala de relax

Pilotes per fer massatges

Una aula de lectura

0

1

2

3

4

5

6
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Annex 5. Activitats dels espais de co-creació amb infants
GUIÓ EXPLORADORA
Bona tarda!
Sóc l’exploradora ___________. Vinc de molt lluny. He recorregut terra, mar i muntanya per conèixer escoles d’arreu del món.
He vist escoles al mig del desert, aïllades a les muntanyes i d’altres, amagades a les ciutats. Durant el meu viatge he conegut moltes persones i he vist
espais preciosos.
Però... sabeu per què estic aquí?
En un dels meus viatges vaig haver de travessar la selva i em vaig trobar amb un personatge conegut per vosaltres. Sabeu qui pot ser?
EL FARIDRAC!!!
Em va demanar si us plau que vingués a visitar l’escola perquè era un lloc molt maco on els nens i les nenes jugaven i aprenien contents. A més, em va
dir que tots els infants d’aquesta escola us porteu molt bé ... així que he vingut a comprovar-ho!
Abans de venir aquí el Faridrac m’ha ensenyat molts espais de l’escola i....he tingut una idea! Penso que hi ha espais que podrien ser més macos i que els
podríeu aprofitar per aprendre moltes coses... però per això necessito la vostra ajuda! Em voleu ajudar?
He portat uns mapes que us portaran als llocs que jo crec que podrien canviar. Un cop estigueu allà vull que m’expliqueu com us sentiu (contents, tristos,
alegres ... ) i com us agradaria que fossin aquests llocs per sentir-vos millor! A més, allà us deixaré una sorpresa!
Ah! i no us ho he dit, però he parlat amb els vostres padrins i m’han dit que els encantaria ajudar-vos! Voleu que vinguin?
Ja per últim una coseta... em sap greu perquè els dies que ho feu jo no podré venir. He de seguir viatjant pel món ajudant altres escoles a canviar moltes
coses... però em faria molt feliç veure-ho. Què us sembla si quan ho feu us enregistren amb una càmera i m’ho envien?
Moltes gràcies farigolins i farigolines! Ens veiem aviat!
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Grups d’exploradors
P3 – 4t
Grup 1

Grup 2

Grup3

Grup 4

Grup5

Grup6

Grup 7
Max Ona

Eloi Marta A

Jorge Daniel

Aran Victor

Hugo Lucia

Arnau Kevin

Loïc Naïm

Joan

Gael Aina M

Oriol

Edgar Diego B

Mario

Soraya Miquel

Saül Aleix

Ezequiel Eric O

Lucas Nerea

Ismael Sandra

Kristian Jose A

Nico Laia B

Angi Moha

Ona Albert R

Júlia Hugo

Etna Adriana

Elissa Guillem B

Erica Tareq

Saray Josep

Noa Biel S

Nayeli Boyet

Carla Marc C

Vera Izan

Violeta Hatim

Linda Adam

Dana Eric W

Elna Pau C

Zoe Adam C

Nadine

Munin

Rocio Eric C
Joao Noel
Thaiel Irina
Danilo Oriol
Bernat Jana
Adrián Aina R

P3: 43 alumnes
4art: 38 alumnes
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Grups d’exploradors
P4 – 5è

Grup 1

Grup 2

Grup 3

Grup 4

Grup 5

Grup 6

Bruno A Aimar

Aleix A Diego A

Derek Biel

Matias Adrián

Roc Aisha

Izan Jiaxi

Wiam Gerard

Cassiopee Sharon

Gabriel Munir

Juliana Sofia

Aadi Eugeni

Laia G Hivar

Abril Victor

Ona Nahuel

Adriana Abril

Mohamed Isaac

Erik Diego D

Judith Laia

Xavi Talí

Genís Bruno

Aleix C Alba

Soraya Santi

Thiago Nicole

Iker B Maya

Lea Joel

Anna P Adam

Inés M Martí

Alexandra Inés

Ailena Ian

Isabella Aretha

Irati Uriel

Daviti Carla

Clara Jan

Anwar Laura

Andrea Malick

Eloy Edurne

Ana

Imad Marcos

P4: 37 alumnes
5º: 38 alumnes
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Grups d’exploradors
P5 – 6è

Grup 1

Grup 2

Grup 3

Grup 4

Grup 5

Grup 6

Alaitz Moha

Pol Guillem

Noa Neiman

Albert Jordina

Nia Kassandra

Laia Joel

Andrew Rewan

Thiffany Laura

Yasir Marta

Gimena Kevin

Alex B Carmen

Brithany Lucia

Thiago Nico

Nicol Aina

Maria Paula S

Teresa

Arnau Salma

Eli Romi

Alba Romaysae

Sofia Roy

Júlia

Aleix Noa

Jordana Leo

Ariadna Valen

Halima¿

Axel Outing

Sara Ian

Rubén Mar

Adam Paula P

Alex O Jordi

Yanis Clara

Anissa Joana

Miguel Á

Xavi Nurjan

Ninako Claudia

Maxwell Núria

P5: 36 alumnes
6º: 32 alumnes
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Annex 6. Sistematització dels resultats de la valoració de l’exposició.
Pregunta 1. Què creus que és Hack The School?

Pregunta 2. Que més t’ha agradat del que has vist?

2%
Els alumnes han
participat creant

9%
Una activitat de
lleure

34%

38%

Un projecte de tots
per repensar espais

Arreglar la teulada
amb uns arquitectes
89%

28%

Les idees per canviar
els espais
És un projecte obert
que comença i
continuarà

Pregunta 3. En quins altres espais t’agradaria que es fes això?

Menjador
15%
Passadissos
25%

Patis grans
43%

Biblioteca
17%
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Annex 7. Plantejament al detall dels espais.

Proposta
Mur ambiental
D’element estructural a recurs d’experimentació ambiental
1

Diagnòstic
CARACTERÍSTIQUES
Mur arrebossat color granate malmès
en part inferior.
Sense elements funcionals ni
d’enbelliment

ÚS ACTUAL
Element divisor structural
Suport de mòduls per desar material
de l’hort
Element sense ús educatiu
Suport físic per l’heura

GRAU D’INTEGRACIÓ FUNCIONAL
No integrat funcionalment amb
l’espai de joc obert ni amb les aules

2

2
RENATURALITZACIÓ DE L’ESPAI
EDUCATIU

Visió
1

Esdevé un espai renaturalitzat
aportant el conjunt de beneficis que
els espais verds ofereixen per al
gaudi i benestar humà.

RECURS D’EXPERIMENTACIÓ AMBIENTAL
ACTIVA

ESTRUCTURA ECOSISTÈMICA
Integrat per diferents estrats de vegetació
possibilitant la presència de diversitat de
fauna. Presència d’espècies amb canvis
morfològics que permeten seguir el pas de
les estacions. Visibilitza els processos
ambientals que mantenen els ecosistemes
(cicle de l’aigua, sol i vent, etc…)

Convida a l’exploració lliure per part dels
infants, fomentant la seva interacció amb
la diversitat de recursos i elements que
presenta el mur. Permet que cada infant
posi en pràctica les seves capacitats,
habilitats, i interessos específics.
Possibilita una experimentació
progressiva.

3

6

4

RECURS DINÀMIC
Permet canviar les propostes/ activitats
d’experimentació a mesura que canvien les
estacions. Possibilita la millora contínua de
la proposta.

3

DESCOBERTA MULTISENSORIAL

5
CONTINUUM AMB L’AULA
Constitueix un recurs educatiu que
complementa i amplia les activitats i
experiències dins l’aula.

Permet la descoberta ambiental per part
dels infants a través del conjunt dels sentits
(olfacte, tacte, visió, oida, etc.).

Proposta (I): usos (veure detalls en Annex)
1.

2.

3.

Molí de vent
Generador eòlic que fa funcionar una sèrie de molinets amb formes
de flors, espirals de colors, etc.
Mirador de fusta
Penjant sobre estrat arbustiu per tenir sensació d’immersió a la
natura. Inclou pont tibetà, rampa d’accés i tobogán entre vegetació.
Panells interactius integrats entre la vegetació (Tipus 1: Encaix de
peces amb formes d’espècies de fauna)

4.

5.
6.

Mur verd amb sistema de reg articulat
Mur verd amb sistema de canalitzacions amb usos alternatius: 1) reg
o 2) joc amb pilotes.
Panells interactius integrats entre la vegetació (Tipus 2: Petjades
tàctils de fauna vertebrada o rodes de girar).
Instruments de fusta o materials reciclats penjats

4

6

Proposta (II): vegetació
SECTOR 1

SECTOR 2

Combinació d’espècies arbustives i herbàcies.
Presència d’espècies aromàtiques mediterrànees
(jardí d’olors) amb floració per atraure papallones.

Espècies d’ambients més humids de fulles exuberants
i penjants

5

6

SECTOR 2

SECTOR 1

Annex: Inspiració d’usos
1. Molí de vent
2. Mirador de fusta
3. Panells interactius integrats entre la vegetació (Tipus 1: Encaix de
peces amb formes d’espècies de fauna)

1

4. Mur verd amb sistema de reg articulat
5. Panells interactius integrats entre la vegetació (Tipus 2: Petjades
tàctils de fauna vertebrada o rodes de girar).
6. Instruments de fusta o materials reciclats penjats

2
6

3

4

7

5

8

6

Proposta
Espai exterior infantil
De com allargar l'aula per l'espai exterior:
objectius cognitius, emocionals i físics

1

Diagnòstic
CARACTERÍSTIQUES
Espai dividit en 4 zones :
1‐accés, 2‐vorera, 3‐sorral i 4‐hort
‐ Franja d’accés, travessa tot l’espai, amb
rampes.
‐ Vorera accés aules P3
‐ Sorral, entre la vorera i l’hort
‐ Mur‐tanca amb elements d'emmagatzematge
de material de jardineria.
‐ Hort amb jardineres grans, estructures jardí
vertical, font d'aigua en ús però en mal estat,
separat amb tanca de colors i jardineres petites
a l’altre costat.
‐ Racó entre murs.

1

‐ Pi, ametller.

2
3

4

2

Diagnòstic
ÚS ACTUAL
El passadís d'entrada al pati té un ús estrictament d’accés cap a les aules
de P3 i P5.
L'espai exterior té un ús principalment lúdic i de joc, deixant de banda l'ús
educatiu.
El sorral és l’espai que més s’utilitza durant tot el dia.
L'hort està actiu, especialment a la primavera.
Les classes tenen accés directe des de l'aula a peu pla.
La font d'aigua està desaprofitada i resta en un reducte del pati, passant
desapercebuda pels infants.

2
4

3

1
3

Diagnòstic
VALORACIÓ
L'hort apropa a la naturalesa però sense la integració necessària amb la resta d'elements del pati (està separat
físicament amb una tanca).
La relació entre l’espai exterior i les aules es estrictament entrar i/o sortir, la vorera estreta no afavoreix l'activitat
docent a l'aire lliure, els espais interiors NO tenen cap reflex a l’exterior, lectura, rotllana,…
El passadís d’accés s’utilitza per a penjar murals fets pels infants, sobretot la part coberta, però aquesta franja
d’accés està poc integrada en les activitats del centre, passant desapercebuda pels infants. Alguns dies la part
baixa s’inunda, coincidint amb el nivell del sorral

Accés

Hort
4

Visió
1
ESPAI MOSAIC

2

3

ESPAI D’ACCÉS‐ESPAI ACTIU

RAMPES DINÀMIQUES

L’accés a l’escola esdevé un
espai de descobriment i
experimentació.

Apropiació de les rampes com
a espai de joc:
el joc del carrer

Una nova lectura del pati
Proposta global que integra els 4
espais, els intercomunica i
relaciona amb la resta de
l’edifici.

4
ESPAI DE LA VIDA
Espai al voltant de la vida,
l’aigua i l’ametller com a
elements vitals

7
ESPAI HORT
Espai en 3 dimensions, de l’hort
horitzontal al vertical.
Optimització de l’espai i utilització
tant a l’hivern com a l’estiu

6
ESPAI DE SORRES
Introducció de diferents
textures de terra, graves,
petites, grosses, de diversos
colors, com a material
d’experimentació sensorial,
tacte i so
.

5
AULA EXTERIOR
Ampliació de l’espai de
l’aula cap a l’exterior, per
tal de possibilitar altres
activitats i projectes

5

Proposta pati mosaic
La proposta per a la transformació de l’espai obert
d’infantil es basa en l’estructuració de 3 espais:

1‐ Espai d’accés actiu
2‐ Aula exterior
3‐ Sorral de sorres

1

A cadascun d’aquests espais es proposen una sèrie
d’intervencions:
1a ‐Cobert del passadís amb entramat de fustes
blanques que permetin penjar elements des del
sostre.
1b ‐S’anivella el paviment central del pas fins la
cota de les aules.
1c ‐Jocs pintats a terra
1d‐ Pissarra sota les finestres del menjador
2a ‐Paviment exterior a nivel de les aules
2b ‐Porxo amb flors de metacrilat que permeti el
pas de la llum i sigui un jardí vist des de les aules
superiors.
2c –Troncs de fusta horitzontals que delimiten
l’espai, es pot seure, caminar, jugar,..
3a ‐ grava fina
3b ‐grava blanca
3c –hort i hort vertical
3d –mur (espai tractat independent)
3e – cabanes
3f –zona de l’aigua
3g –troncs verticals, seient, joc, separació

22

3

6

Proposta espais
1.

Espai d’accés ACTIU

Intervencions:

Espai des de l’entrada a l’escola fins a l’edifici principal. El nostre projecte pretén anivellar el
passadís amb les aules de P3.

1a ‐Cobert del passadís amb
entramat de fustes blanques
que permetin penjar elements
des del sostre.
1b ‐S’anivella el paviment
central del pas fins la cota de
les aules.
1c ‐Jocs pintats a terra
1d‐ Pissarra sota les finestres
del menjador

Es pintaran les parets de color blanc per a esdevenir la base sobre la què els infants
mitjançant els jocs, treballs i activitats que generin, aportaran els colors.
Com a sostre de l’entrada, s’instal∙larà un enreixat de fusta també blanca per a què pengin
d’ella diferents composicions que ens parlaran del canvi de les estacions, de les festes i
celebracions, dels projectes sobre els què es treballin…
Aprofitant totes les superfícies, a terra es pintaran jocs amb pintura de colors que promoguin
el desenvolupament motriu i cognitiu, la participació col∙lectiva, el treball en equip i la
imaginació.

1a

1c
1d

1b
7

8

2.

Aula exterior: plataforma d’ampliació de les aules cap a l’exterior.
Entarimat de fusta o paviment de llamborda al mateix nivell de les aules. Permet una major possibilitat en la forma de comunicació
entre el professorat i els infants i, sobretot, entre els infants i l’entorn natural: el sol, la terra, l’aire, la vegetació, entren a les aules i
en formen part activa.
Un porxo de metacrilat permetrà alhora el pas de la llum i un aixopluc en cas de pluja. Un dibuix de flors o fulles oferirà a les aules
superiors una vista de jardí des de les seves finestres.
La separació amb la zona de sorral, estaria del tot integrada, formada per troncs horitzontals (que representen seient i joc pels
infants).
2b Porxo

2a Entarimat
fusta/llamborda

2c Separació amb troncs
9

3.

Sorral de sorres
Espai que quedarà per sota del nivell de les aules. És l’espai natural, on trobem la vegetació, l’hort, el mur verd, la font d’aigua, el
sorral, la zona de troncs i les cabanes.
Es proposa introduir diferents tipus de graves, instal∙lar una zona d’aigües (centre d’activitats a la primavera, juntament amb els
dos arbres que han de ser protagonistes: l’ametller i el pi) i incorporar la fusta com a element que integra tot l’espai amb soques
de troncs que permeti els infants desenvolupar la seva psicomotricitat, amb cabanes que permetran a la tardor i l’hivern un
escenari on crear històries i compartir‐les i comunicar l’hort horitzontal amb el vertical, que no serà més que la seva prolongació
cap el mur.

Sorral amb diferents textures de graves i separades entre
ells per soques de troncs.

10

3b grava blanca

Intervencions:
3a ‐ grava fina
3b ‐grava blanca
3c –hort i hort vertical
3d –mur (espai tractat independent)
3e – cabanes
3a Sorral amb diferents graves
3f –zona de l’aigua
3g –troncs verticals, seient, joc, separació

3g Soques de troncs
Pi

Ametller
3d Mur

3c –hort i hort
vertical

3e Cabanes

3f Zona d’Aigües

11

Hort, horitzontal i vertical.
Vincle amb el mur que tanca el pati

Zona d’aigues, espai vital sota
l’ametller

12

Proposta
Espai de la calma
Com convertir un pati petit en un espai de relaxació
1

2

Diagnòstic
CARACTERÍSTIQUES
Pati interior d’uns 15m2
amb accés únic des de la sala de
psicomotricitat. Terra enrajolat,
2 parets de maons,
1 semi circular translúcida i 1 porta
per sortir al pati (de vidre amb
perfils d’alumini).
Espai obert amb llum natural i dos
punts de llum artificial.

ÚS ACTUAL
Espai en desús.
Puntualment s’utilitza com una
ampliació de la sala de psicomotricitat.
Sistema d’il·luminació i ventilació de la
sala.

NECESSITAT DE CANVI
És molt important tenir un espai on
aprendre a relaxar-se tant els més
petits com els més grans.

3

L’ABANS

EL DESPRÉS

4

Proposta de canvi
1.

2.

3.

Semi-tancament superior mitjançant una pèrgola
Pèrgola de fusta amb plantes penjant de la pèrgola per crear
espais d’ombra i frescor sense impedir l’accés de la llum
natural.
Ús de plantes artificials per facilitar el manteniment durant les
vacances escolars.
Plantes verticals
Des d’aquest espai s’observa darrera la paret translúcida corba
un espai tancat amb material. Per reduir la visibilitat i crear un
ambient exterior, natural i relaxant es cobreix amb un mur de
plantes verticals des de la pèrgola.
Font d’aigua
A la paret frontal construcció d’una font amb circuit tancat
d’aigua. A la part inferior un munt de pedres de riu de diferents
mides.

4.

5.

6.

7.

Racó de lectura
Tronc d’arbre dibuixat a la paret lateral i seients penjats
de la pèrgola que arriben gairebé al terra simulant que
pengen de les branques.
Jardí zen
Estructura circular amb elements zen i obertura inferior
per col·locar capses amb material divers.
Zona de relaxació i musicoteràpia
Zona on estirar-se, poder utilitzar el material de
relaxació, fer tècniques de respiració i massatges.
Altaveus emetent de forma continuada sons naturals
com el mar, la pluja, cant d’ocells, etc.
Terra encoixinat
Gespa artificial des de la porta d’accés fins la font
d’aigua per poder caminar amb i sense calçat.
Matalassos sota els seients penjats i a la zona de
relaxació.

5

1.- Pèrgola de fusta

6

2.- Plantes verticals

7

3.- Font d’aigua

8

4.- Racó de lectura
Seients subjectats a la pèrgola mitjançant mosquetons o ganxos per posar i treure amb facilitat.
Paret amb un toc de color rovell als maons i un tronc d’arbre pintat al lateral dret per experimentar
la sensació d’estar a la natura entre plantes, arbres i un salt d’aigua.

9

5.- Jardí zen
Estructura circular per evitar cantonades i, a més, facilitar-ne l’ús a diversos infants a la vegada.
Tapa resistent a espais exteriors i lona per protegir de la pluja. Sorra, pedres i rastrells.
Espai inferior per desar els elements del jardí zen i els utensilis de ralaxació.

10

6.- Zona de relaxació i musicoteràpia
Material divers relaxant als “baüls secrets” sota el jardí zen: ampolles de la calma, pilotes antiestrès,
ninots relaxants, pilotes i d’altres utensilis per massatges, tubs d’aigua i cargols de mar.
Música ambiental, chill out i d’altres d’ambient zen i instruccions de tècniques de respiració.

11

12

7.- Terra encoixinat
Gespa artificial.

Matalassos sota els seients penjats i a la zona de relaxació per llegir, utilitzar material divers per
calmar-se, fer-se massatges o escoltar música.

13

Espai de llum i foscor
Proposem una activitat lliure i vivencial, on cada infant expressarà allò que té a dins, mitjançant tot tipus de materials, que en tot moment, han d’estar
totalment al seu abast. Per tant, serà un espai en continuo moviment, on segurament, ells formularan hipòtesis i les duran a la pràctica. En aquest procés,
els ajudarem a ampliar el seu vocabulari i a despertar la seva curiositat, a través del coneixement de la lluminositat i la opacitat.

Espai de llum
L’espai de llum, serà atractiu per a tots els infants, ja que podran descobrir, colors, elements translúcids, la superposició de diferents elements,colors i
materials.
Espai de llum actual

P á g i n a 1 | 10

Nova proposta d’espai

VISTA A
És l’espai que delimita i dóna accés a l’espai obert. Les parets fixes, es forraràn de mirall o material similar, per a reflectir la llum i on els nens puguin
experimentar i fomentar el joc.
El terra el proposem de foam, per a trobar la màxima comoditat i flexibilitat en la estada de l’infant, a poder ser de to groc o claret per a enriquir l’efecte
lumínic.
Davant de la porta, en la part superior, proposem dues cortines de plàstic transparents enrotllables, que es fixaran al terra, mitjançar un ancoratge que
tindria una profunditat adequada per a no ser un impediment per els infants. :

P á g i n a 2 | 10

1. En la primera trobem color i textura translúcida, modelable, oferint una experiència manual i visual

2.
Construïm un vitrall amb pintura translúcida o paper cel·lofana de colors, proporcionant un camp de visió irreal i colorit.

Aprofitant els laterals, trobarem uns petits calaixets (5-6) on es trobaran tots aquells materials que ens agradaria proposar als infants: CD’s, calidoscopis,
cel·lofanes, ulleres amb cel·lofanes, etc..
L’ espai de llum el podríem descriure com un espai diàfan on les porta entre les classes no existeixen. Per tant els envans que divideix l’espai
desapareixerien parcialment. Tindríem una paret d’un metre i mig d’alçada, que la seva funcionalitat seria de recolzar un moble llarg, que farà alhora de
seient i de calaixera per a reforçar la necessitat d’espai d’emmagatzematge per a materials.
El sostre d’aquest espai, que ha de ser tan especials com la resta, estaria cobert de lluentons.
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VISTA C-B-D.
Del sostre al mur trobaríem uns fils fixes i pinces per tal de penjar diferents materials que
ens ajudaria a crear un espai obert però delimitat. Hem de pensar que aquest material seria
proposat i creat pels infants. Proposem:

Cortina B ( cul d’ampolles pintura translúcida)

Cortina C ( trossets de cel·lofana/paper seda
plastificat)

Cortina D ( Tires, retalls amb materials translúcids)
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Sota aquestes cortines de fil i agafat al mur, proposem col·locar llums amb connexió per pressió (7) de colors per a poder complementar i reforçar els dies
núvol, amb un joc interactiu i dinàmic de llums.

La sala quedaria completa amb una taula de llum central, que complementaria l’experimentació per superposició.
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Espai de foscor
En l’espai de la foscor possiblement ens trobem nens amb por i és en aquest moment on l’adult intervé per tal d’acompanyar a l’infant per tal que pugui
gaudir de l’espai, fins que es familiaritzi.

Espai de foscor actual

Proposta espai foscor
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L’accés a l’espai el proposem, enretirant les portes que comuniquen amb les aules i fent un tancament amb fustes o material rígid amb forma d’arc a
1,50mt del terra la part més alta, donant la sensació de recolliment i tancament de l’espai. Aconseguim una opacitat òptima, amb la col·locació de cortines
de tires de teixit fosc o plàstics, donant un accés fàcil i divertit. L’espai interior estarà pintat en la seva totalitat de negra, parets, suports, armaris i baldes,
per a garantir la total anul·lació de la llum i decorada amb petits estels lumínics per tot l’espai.
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Enfront de l’armari, hi haurà una pantalla enrotllable al sostre per a les projeccions, teatres d’ombres....serà necessari que arribi a terra (es farà servir el
mateix ancoratge que en l’espai de llum) i es complementarà amb un projector o retroprojector que col·locaríem a la paret contrària.

A banda i banda situaríem uns seients-calaixos per a emmagatzemar els materials de P3.
A les parets hi haurà baldes arrodonides, a una alçada adient per els infants, on trobarien materials per a cada sessió: plastilina fluorescents, guixos de
pissarra blancs i fluorescents, llibre fluorescents, pintura acrílica fluorescents, boles de llum iridescent per pressió....

En el mig de l’espai situem la taula de llum, per a experimentar les transparències amb sorra, materials, cel·lofanes de colors, gelatines....
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Sobre la taula, una bola de llum amb moviment, ens dinamitzarà les estones de joc lliure. I en una cantonada, tindrem un focus de llum UV per a aconseguir
efectes fluorescents sobre el blanc(qualsevol suport, roba, dents, papers, guix pissarra...)

I en el racó més fosc(de sostre corb) tindríem un coixí/llit, prou gran i còmode per poder estirar-se i relaxar-se sota les llums de diferents colors i amb
diferents intensitat que crearan un ambient estelat de llum i color incandescents que ocuparan la bòveda.

Aprofitaríem el mirall que ja existeix en la paret per tal de realitzar escriptura o dibuixos amb pintura florescent, jocs de llum amb lots, amplituds
lumíniques de l’espai. Les parets estaran cobertes per estrelles, llunes, etc. que es carregen amb la llum i que brillarien en la foscor.
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Propostes d’ activitats i materials:
Activitat mitjançant el conte que han treballat a l’escola “ El monstre de colors”
(treballem l’emoció un cop feta l’activitat) i desprès incloure d’altres on la llum i
la foscor tinguin un paper important “ juego de lucesHervéTullet”, conte per llegir a les fosques “La lluna”.
Podem introduir música per tal de transportar a l’infant i engrescar-lo en el desenvolupament de l’activitat.
D’altres materials per treballar dins els espais serien un peluix que ens ajudaria a introduir les diferents sessions que es realitzaran.
Teles de colors, textures, brillants,etc.
Quadrats amb diferents fons de colors, animals i formes fetes de paper cel·lofana de diferents colors, fil de pescar, utilització de material natural per
penjar les propostes,
Estrelles de goma Eva fluorescents, negres, blanques, brillants,
Llums de colors, calidoscopis, fulls blancs i llapis de colors fluorescents/negres,
Pots on transparents amb objectes que deixin i no passar la llum.
Llanternes
Pilotes de colors que només tocant activen un sistema de llum.
Taula de llum (podem fer servir els animals, formes plastificades i fetes de paper cel·lofana)
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Espais Interactius de l’aula
Justificació del canvi.
Fa temps que volem canviar els espais del parvulari considerem que l’organització de l’espai condiciona els aprenentatges, per la qual cosa hem d’analitzar
les característiques i l’ús que se’n fa. La manera d’organitzar els espais està determinada per la nostra manera d’entendre l’aprenentatge i per les
metodologies que fem servir, expressa una manera de pensar (sobre l’aprenentatge, l’Infant, la comunicació, etc.) i permet fer unes coses o unes altres. Les
persones interaccionem amb l’ambient, que ens influeix. Hi ha ambients rics i facilitadors, i d’altres que són tot dificultats i limitacions. Quan milloren els
espais escolars millora també la qualitat educativa.
Volem fer una organització més oberta i flexible, amb espais fixos (amb referències clares per donar seguretat) i espais canviants, que permeten donar
resposta a les noves necessitats que sorgeixen en el curs del desenvolupament infantil.
Els infants petits necessiten espais diversificats per jugar, descansar, conviure, menjar, etc., Tant els espais interiors com els exteriors han d’oferir propostes
d’acció i de desvetllament de la curiositat dels infants, han de ser austers (rics en estímuls però dissenyats de manera simple i senzilla) i acollidors alhora, i
han de permetre que els infants i els adults (educadors, famílies) trobin allò que necessiten. Cal que els espais escolars siguin habitables, que continguin
diferents escenaris de joc i promoguin situacions per tal que els infants puguin jugar. Si l’organització de l’espai i els materials és l’adequada, s’afavoreix la
relació entre l’educador i els infants i es fa possible treballar amb la idea d’infant competent, escoltar-lo, permetre-li fer, descobrir i experimentar.
Així, les escales i esglaons no solament serveixen per comunicar diferents nivells, sinó que són un espai per ser habitat, o des del qual poder observar
diferents punts de vista.

Equipaments i mobiliari
Cal que els equipaments i mobles siguin fàcils de transportar (lleugers, amb rodes), resistents, sense perills, estètics, de neteja fàcil; adequats a les edats pel
que fa a la seva mida i pes. Les cadires i taules, adaptades a les mides dels infants i dels adults en cada cas, poden ser rectangulars, rodones, trapezoïdals,
etc. i han de permetre un ús individual o conjunt.
Les funcions principals del mobiliari són les següents:

• Transformar els ambients (paraments, mobles amb rodes, etc.): per fer canvis als espais moltes vegades el que fem és modificar el material didàctic i
l’equipament
• Crear espais (per exemple, una tarima que crea dos espais a alçades diferents, mampares, elements penjats del sostre, portes corredisses, prestatgeries
que separen espais i es poden usar pels dos costats, etc.
• Establir vies de circulació o zones de pas dins els espais.
• Ser elements de joc (cadira contenidor; equipaments per als jocs motors o “estructures”: rampes, tobogans, etc.)
Cal que els espais exteriors s’integrin amb els interiors com uns espais de joc i treball més. El millor és que els espais aula comuniquin directament amb les
zones exteriors, i que siguin abastables visualment per part de l’adult des de l’aula.
L’adequada organització dels espais exteriors afavoreix el joc lliure i variat, la creativitat, el sentir-se lliure, i també el fet de poder integrar els espais naturals
com a espais de joc. Cal que tingui zones més estructurades i d’altres de més lliures, amb una distribució que combini fer activitats més mogudes i activitats
de descans i relaxació, amb zones de sol i d’ombra als diversos subespais, que estigui ben equipat, que reuneixi les condicions de seguretat i higiene
adequades. Pel que fa al terra, cal que n’hi hagi de superfícies toves i dures, en diferents plans, nivells i relleus (per facilitar les activitats motores), amb
varietats de sòl -terra, gespa, pedra, ciment, cautxú, herba, rajola (amb figures geomètriques, com quadrats, triangles, taulers d’escacs, de la xarranca, etc.) i
un predomini dels terres tous.
Algunes de les zones d’aquest espai exterior (caldria disposar, almenys, de quatre o cinc d’elles) poden ser les següents:
1. Zona semi coberta per poder jugar i protegir-nos de la pluja o del sol, si fa molta calor (amb un porxo, tendals, etc.), o si volem més ombra. Pot tenir a
prop un lloc per emmagatzemar els materials d’ús exterior (com galledes, tricicles, rasclets, pilotes, etc.).
2. Zona àmplia, oberta, cimentada o d’un empedrat sense sortints, llis i resistent, per a la pràctica de jocs motors i en grup, per córrer i fer desplaçaments
(on podríem pintar en algun sector un circuit vial, per exemple), amb patinets, tricicles, carretons, cotxets, pilotes, cèrcols, pneumàtics per fer rodar,
laberints, patins al parvulari, etc.

3. Zona amb estructures fixes de joc motor de ferro, plàstic, fusta o ciment (troncs, tobogans, balancins, trepadores, gronxadors, circuits, laberints, túnels,
cordes per enfilar-se, etc.), multifuncionals
4. Zona per a la pràctica de jocs més tranquils i de fantasia, amb materials per afavorir el joc simbòlic (cabana, caseta, tren, cotxe, pont, vaixell -de fusta o de
materials reciclats-, racó per amagar-se, animals de fusta per enfilar-se, etc.).
5. Zona de sorra: un sorral és del tot imprescindible en l’etapa d’educació infantil, i cal que estigui ben situat,i elements de joc (pales, regadores, embuts,
galledes, pots de cuina, llaunes, etc.)
6. Zona verda i/o hort (gespa, matolls, bosquet, plantes, etc.) com a zona específica, encara que en algunes de les altres zones també trobem espais verds i
arbres.
7. Espai per seure, amb bancs o un mur baix per seure, llegir o fer activitats de pintura, etc
Tots els espais o zones han d’estar especialment cuidats i dissenyats per afavorir l’autonomia del nen, i els seus materials i equipaments (en els quals
s’inverteix poc moltes vegades), han de ser resistents, segurs, homologats, nets i ben conservats, fàcils de mantenir, tant si són naturals (com els troncs dels
arbres, per exemple) com reciclats (com els pneumàtics de cotxes o de camions per fer camins, canonades grans, etc.).

Organització i distribució de les aules al parvulari

1. Zona grupal: amb coixins, catifes, banc, etc., el tauler calendari, el tauler dels responsables de la setmana (encàrrecs)
2.

Zona de jocs simbòlics: àrea de la casa cuina, botiga, hospital, disfresses i maquillatges; titelles de pal, de guant, de fil, construccions, etc.

3.

Taller d’expressió plàstica: amb diferents àrees per pintar, modelar, fer collage, treballs de fusteria, tapissos, etc.

4.

Zona d’expressió abstracta: àrea de lògica matemàtica, de biblioteca, de les grafies i les lletres, de música, etc.

5.

Zona per a l’observació, la manipulació i l’experimentació: animals, plantes, hort, germinacions, classificació d’objectes de la natura, terrari, àrea de
laboratori, àrea d’observació del temps, àrea dels jocs sensorials, etc.

Entrada a les aules de P3.
Entrada de l’escola
Seria necessari tenir doble porta d’accés a les aules de P3.
El disseny del vestíbul o espai d’acollida a l’entrada de l’escola s’ha de cuidar molt, perquè és el primer contacte amb l’escola, és com una targeta de
presentació. La importància d’aquests espais també té a veure amb el fet que són espais de transició per a l’Infant, entre el món de casa i el món de
l’escola. En aquest sentit, també és l’espai per on surt de l’escola.
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