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Dades generals del centre: 

Escola Juan Ramón Jiménez 

Avinguda Polinyà, 2-A 

08202 Sabadell  

telèfon: 937 253 327 

Mail: a8023980@xtec.cat 

 

Memòria del procés: 

1- NECESSITAT DE CANVI. 

En els darrers  anys i degut a la inestabilitat econòmica que es pateix a la zona on està 

l’escola, els usuaris del menjador són becats i les famílies opten per compactar els 

ajuts en dies concrets per estalviar-se l’aportació econòmica que han de realitzar. La 

realitat actual fa que els usuaris del menjador tinguin una percepció diferent a la 

d’altres realitats; el menjador ja ha deixat de ser l’espai on els nens es queden perquè 

els pares treballen i era una necessitat compartida que ajudava al funcionament i 

organització familiar. La mirada sobre la necessitat del menjador ha canviat, molts 

alumnes es queden a disgust i volen anar a dinar a casa amb els seus pares. A 

aquesta situació cal afegir-hi que per a la majoria dels nens no és una activitat diària i 

per tant costa més establir bons vincles amb el personal de menjador, acceptar les 

normes, les rutines i els hàbits que en ocasions es contraposen amb els models 

familiars. 

 

Paral·lelament a aquesta situació del menjador, els docents de l’escola estem 

adequant diferents espais als canvis metodològics de l’escola; partint de la premissa 

que els espais han de ser adequats i funcionals d’acord amb les activitats que s’han de 

realitzar, però a la vegada bonics, acollidors i agradables. Convençuts de que els 

factors ambientals incideixen en la millora dels resultats i del benestar personal.  

En els darrers temps, els mestres ens trobàvem amb molta intranquil·litat i malestar a 

les aules quan els alumnes arribaven del menjador i per tant era un espai que havíem 

de capgirar. Els petits canvis que s’havien introduït, teatre i cant coral, ajuden  però no 

capgiren la situació. 
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2. ANALITZEM 

2.1. Analitzem el menjador amb les mirades de la comunitat: alumnes, 

famílies, personal del menjador i mestres. 

 

Als mestres els preocupa el clima de relació i les dinàmiques que s’han establert entre 

els alumnes, ja que sovint arriben esverats i amb conflictes que cal resoldre i costa 

molt retornar a la calma  després de l’estona de menjador. 

 

Des dels mestres es té la percepció que els vincles que establim amb els alumnes i 

aquests amb nosaltres, se senten “amenaçats” per situacions que no hem gestionat 

directament; acabem enfadats o tristos amb les conductes dels  alumnes i a vegades 

amb les famílies quan comuniquem incidents. Els ímputs positius només es donen 

quan, a partir dels seguiments, hi ha millora. Els conflictes no tancats a l’hora del 

menjador es porten a les aules augmentant la intranquil·litat i el malestar dels alumnes 

i repercutint en el clima i dinàmica del grup classe. 

 

Els nens senyalen el menjador com una  estona avorrida, on tothom ha d’anar a l’hora, 

amb molts temps d’espera, no poden bellugar-se gaire, ni jugar o fer altres activitats 

perquè han d’esperar que tothom hagi acabat. També senyalen que el lloc no els 

agrada gaire i que voldrien tenir diferents espais per triar el que volen fer. En aquests 

moments només poden jugar al pati, pintar, dibuixar i jugar, però com que hi ha dies 

que es dedica molta estona a retornar a la calma no es fa cap activitat de lleure. Els 

alumnes, a través del Consell d’alumnes, van manifestar la necessitat de fer més 

activitats a l’hora del menjador. 

 

Les monitores de menjador viuen l’estona amb angoixa, preocupació i en estat d’alerta 

pensant com anirà el dia. També  tenen poc temps per dur a terme les tasques, els 

preocupen les conductes disruptives d’alguns alumnes, la manca de formació i de 

recursos per a atendre alumnes amb necessitats educatives específiques i  les 

manques de respecte que es donen. En segon terme els preocupa la manca d’hàbits 

de saber estar a taula i poder treballar altres aspectes educatius com els hàbits per a 

una bona alimentació. 

 

Actualment el menjador de l’escola s’utilitza per fer altres activitats, com tallers amb 

famílies i nens. Tothom coneix  les normes d’utilització de l’espai: no emprar-lo en 

horari de menjador i deixar l’espai net i endreçat. La utilització de l’espai per altres 

activitats tothom la coneix ja que s’informa pel calendari (tallers amb famílies i 

alumnes). L’espai està, possiblement, infrautilitzat i s’hi podrien realitzar altres 

activitats que generessin relacions i experiències més positives si fos més acollidor i 

canviéssim la mirada que actualment tenim. 
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Després d’analitzar les aportacions rebudes des dels adults i els infants  ens adonem 

que existeix unanimitat en que:  

● Tothom vol que el menjador sigui un espai tranquil amb bon ambient de relació 

i de benestar. 

● Cal crear  un espai agradable i confortable. 

● Cal crear un espai més ampli i millorar l’organització per guanyar temps per 

desconnectar i aixecar-se de la cadira. 

● L’espai ha de facilitar la diversitat  d’oportunitats d’activitats d’acord amb els 

interessos i motivacions de cada nen/a. 

● Cal millorar  l’acústica de l’espai. 

Aquests doncs, són els criteris que ens hauran de guiar en la presa de decisions 

conjunta. 

Les mestres i els mestres pensem que podem crear bones experiències i millorar la 

relació alumnes i espai de menjador promovent noves activitats: 

- Esmorzars especials dels nivells. 

- Preparar i menjar receptes que es fan a les aules. 

- Dinar un cop al trimestre plegats amb els alumnes. 

 

 

2.2. Analitzem el menjador grup impulsor i arquitecta 

L’ambient que predomina en l’espai  és d’estrès i presses. 

Els materials que hi trobem són durs i artificials amb elements mòbils, taules i cadires. 

Les persones que fan ús de l’espai resten sempre en una mateixa posició, asseguts. 

La distribució del mobiliari no genera comoditat. La distribució de l’espai és atapeït, 

fent que les persones i els elements siguin considerats com a obstacles.  

La il·luminació que entra per les finestres és suficient, però hi ha alguns llocs que no 

estan tant ben il·luminats. La llum artificial, fluorescents, fa que les taules quedin poc 

il·luminades.  

Al menjador es perceben sons i sorolls molestos en hores de classe, però la resta del 

temps no arriba cap soroll o so molest des de l’exterior. No hi ha elements que 

fomentin el diàleg. Hi ha pocs elements que representin a les persones de la 

comunitat, només hi ha presents alguns dibuixos dels alumnes penjants al sostre.  

El paper dels nens i nenes en el menjador és d’agent passiu i no es faciliten propostes 

d’aprenentatge cooperatiu ni diversificades per atendre a la diversitat i ritmes dels 

alumnes. 
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El grup de treball pensa que els aspectes que es podrien canviar o millora són: 

● l’acústica, posant panells absorbents a les parets i al sostre.  

● diversificació d’espais, més personalitzats i semblants a casa; a la vegada que 

hauran de permetre diferents activitats. 

● canviar el color de les parets. 

● introduir elements i colors més naturals i càlids. 

● introduir plafons de comunicació, un espai pel menú setmanal. 

● posar llum més càlida i propera a les taules. 

● posar cortines a les finestres dissenyades pels propis alumnes amb la 

possibilitat que els grans acompanyessin als petits o amb les pròpies famílies. 

● redistribució del mobiliari. 

● posar mobiliari i elements al terra perquè no hagin d’estar sempre amb la 

mateixa postura corporal, que permeti més llibertat de moviments. 

● oferir més materials que acullin diferents interessos amb materials diversos. 

 

2.3. Analitzem el menjador grup impulsor, arquitecta i convidats 

Es convida a participar en la reflexió a una mare i al coordinador de l’empresa del 

menjador. La visió dels convidats coincideix amb la realitzada pels mestres, les 

monitores i els nens, senyalant com a aspectes a millorar els mateixos. En el transcurs 

de la trobada s’exposen les diferents opinions i l’anàlisi  realitzada pel grup impulsor. 

El coordinador de l’empresa proposa a més introduir canvis organitzatius, ja que 

l’actual no respecta gaire els tempos dels alumnes, condicionat que tothom hagi de fer-

ho tot al mateix temps. Proposa introduir les safates, els alumnes en arribar al 

menjador agafarien tots els plats i en acabar només caldria endreçar i comunicar que 

van a fer una activitat, amb aquest canvi es guanyarien 15 minuts d’esperes i es 

milloraria la implicació dels alumnes.  

Un altre aspecte que es posa en consideració és  la necessitat de guanyar espai per 

poder crear diferents ambients dins del menjador. Entre tots només veiem una 

possibilitat destinar un tros del vestíbul al menjador.  
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3. CO-CREEM 

3.1. CONCEPTES CLAU PER A LA TRANSFORMACIÓ 

❏ Espai acollidor i personalitzat. 

❏ Facilitar la convivència. 

❏ Reduir els temps d’espera. 

❏ Diversificació de propostes per ambients: menjar, activitats, tranquil·litat. 

❏ Mobilitat dels alumnes segons interessos i motivació per a realitzar una 

activitat. 

❏ Acústica adequada. 

❏ Espai per a la comunicació. 

❏ Espaiós (no atapeït) 

 

Entre tots hem decidit: 

➢ Canviar la distribució de les taules per menjar. 

➢ Crear tres ambients. 

➢ Canviar el color de les parets. 

➢ Posar cortines dissenyades pels nens i nenes de tota l’escola. 

➢ Posar “sofàs”. 

➢ Millorar l’acústica per reduir el soroll ambiental. 

➢ Guanyar temps pel lleure. 

 

Idees que es prototiparan 

1. Redistribució del mobiliari. 

2. Distribució del plats per facilitar tenir més temps per altres activitats. 

3. Creació d’ambients* 

4. Canviar el color de les parets.* 

5. Acústica.* 

* idees més votades. 

 

Darrera d’aquestes propostes hi ha  la  necessitat de: 

Pertinença: potenciar els vincles afectius entre els alumnes i el personal del menjador. 

Augmentar la presència d’aspectes personals que permetin un bon arrelament a 

l’espai, participació i compromís amb el bon funcionament del menjador. També hi ha 

la necessitat de donar un canvi de mirada al menjador, perquè tothom se’l senti seu, 

des de realitzar-hi activitats d’aula, dinar els mestres amb els alumnes un cop al 

trimestre i fer activitats adreçades a les famílies. 
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Acollir: sentir-se ben rebut al menjador amb tranquil·litat, amb hàbits i rituals que 

permetin la bona entesa. 

Comunicació: entre els alumnes sense que s’origini soroll molest, ja que a mida que 

avança el temps, aquest augmenta d’intensitat. Els espais s’han d’orientar a facilitar la 

comunicació visual i conèixer què està passant al voltant de totes les persones.  

També cal un canvi entre el monitoratge i els alumnes i entre ells , ja que a vegades 

existeixen intervencions contraposades. 

Cooperació: permetre espais de trobada entre iguals per a poder compartir o 

cooperar en activitats que els interessen i motiven. Poder relacionar-se amb el 

personal del menjador des de la cooperació i implicació en la gestió del menjador. 

També implica tenir a disposició dels alumnes materials diversos que també potenciïn 

la creativitat. 

Diversitat: acceptar que existeixen diferents ritmes i temps d’espera segons cada nen 

o nena. Comprendre que hi ha necessitats individuals que generen angoixa i  

requereixen flexibilitat i immediatesa, això comporta tenir varietat de recursos i espais 

on poder sentir-se bé i/o poder trobar benestar personal. 

Moviment: facilitar la possibilitat de relaxar-se, realitzar activitats a terra,... en 

definitiva sortir de la cadira. 

Transducció: aprofitar l’espai per crear una nova manera d’aprendre a conviure entre 

les persones afavorint la comprensió. 
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3.2. PETITS CANVIS COMENCEM A CO-CREAR. 

Primer repte: UN ESPAI MENYS ATAPEÏT 

imatges inicials del menjador 

 

Primer canvi: no els agrada menjar d’esquena a les finestres. 

Segon canvi: taules de vuit, els agrada i  hi ha més espai per a tothom. 
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Segon  repte: INTRODUÏM AMBIENTS 

Amb totes les aportacions es comença a fer 

una maqueta participativa liderada pel grup 

de tercer. 

 

La Laia  fa  una proposta de distribució dels 

ambients, que es parla a l’equip impulsor i 

es proven els suggeriments insitu i es 

comprova que cal ampliar la zona  de jocs. 

A partir de la segona proposta,  s’obre el 

procés participatiu  exposant les propostes 

al taulell, uns dies després es fan les 

votacions a tota la comunitat escolar. 
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Última versió: 
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Espai de jocs: s’ha obert un procés de participació amb tots els alumnes per veure 

quins jocs els agradaria tenir al menjador. 

Espai de la tranquil·litat: s’hi posaran llibres i, sí es possible, algun aparell per escoltar 

música amb cascos. 

Un cop els alumnes havien començat a decidir, el grup impulsor anava adaptant 

l’espai; però a mida que aquest s’anava utilitzant i  es van rebre les propostes de jocs 

es va veure la necessitat d’ampliar la superfície destinada a jocs.  
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Tercer repte: ELS COLORS 

Els alumnes proposen com a colors més votats els tons de blau i 

de verd 

El blau: folrem les  finestres de color blau 

Amb els fulls de cel·lofana als nens els costa imaginar-se  com 

quedaran les parets amb els colors que han proposat.  

 

Optem per trobar un simulador per Internet (homebyme) 
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Quart repte: ACÚSTICA 

Aquest repte no l’hem prototipat, no ens hem atrevit a posar oueres al sostre del 

menjador. 

Cinquè repte: ORGANITZACIÓ 

Es manté una reunió amb les monitores del menjador per veure quins aspectes 

organitzatius  es poden començar a co-crear. S’acorda introduir : 

● Responsables de parar taula. 

● Responsables de servir el menjar. 

● Servir el segon plat i les postres a la vegada, així comencem a guanyar temps 

fins que arribin les safates. 

● Cada alumne es despararà els seus plats i podrà anar a fer una activitat de 

lleure. 

● Cubell de residus orgànics. 

Degut a l’organtizació actual, es triga molt de temps en servir el menjar  i sovint els 

nens s’aixequen perquè s’acaba l’aigua, el pa o volen repetir  i interfereixen en les 

tasques del monitoratge, és per això que introduirem: 

● una gerra amb aigua per cada quatre alumnes. 

● una panera per a cada quatre alumnes. 

L’assignació dels alumnes per taules es realitza cada dia, fet que incrementa el temps 

d’espera per començar a menjar. La distribució d’alumnes per taules es variable cada 

dia, degut a les compactacions de les beques de menjador, per a millorar aquesta 

situació s’ha pensat en posar els alumnes que es queden cada dia en llocs fixos. 

Sisè repte: ACOLLIDA ALUMNES AMB NEE 

Existia la necessitat d’acollir a alumnes amb trastorns de conducta i neds, que 

distorsionaven el clima del menjador i de les aules en els temps de transició entre 

activitats; situació que s’ha agreujat l’últim més i mig. Després de dur a terme el 

registre de conductes i la seva anàlisi, s’han modificat els següents aspectes: 

● Cooperació en les tasques del menjador amb el suport dels alumnes més 

grans. 

● Reduït el temps d’espera (en arribar al menjador ja té el menjar preparat) 

● Introduït materials per a realitzar manualitats lliures. 

● Acompanyament en els moments de transició per part del TIS, docents i 

vetlladora de forma voluntària. 

● Establiment de registres, economia de fitxes, amb la implicació de les famílies, 

poden anar una mica més aviat a casa i compromís de les famílies en participar 

en les activitats d’escola. (aquests nens no es volen quedar al menjador i a 

més sovint pensen que les famílies no els miren prou). 
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Les ràtios de monitoratge que tenim a l’escola, no tenen en compte els alumnes amb 

n.e.e. És per això que el proper curs els suports puntuals, segons estats personals 

d’alguns alumnes, haurem de sistematitzar-los i per tant ens haurem de replantejar  

algunes funcions del tècnic d’integració social (el tenim dos dies fixes a la setmana i un 

quinzenal, per tant la seva incidència educativa no és continuada) i de la tècnica 

d’educació infantil, per donar suport als alumnes amb trastorns.  

Setè  repte: EL  PROTOTIP 

Els nens van proposar fer una maqueta que ens ajudés a imaginar el menjador, tenien 

clar que els elements havien de poder moure’s.  

El grup de tercer va voler liderar el projecte acompanyats de la seva mestra. Degut a 

les mides de l’espai l’equip impulsor els va proposar utilitzar una capsa de cartró de les 

pantalles digitals. El grup va demanar que els hi dibuixéssim l’espai a escala i a partir 

d’aquí van anar col·laborant alumnes del cicle mitjà i superior amb el suport dels 

mestres. 

Tot el prototip s’ha realitzat amb material escolar i s’han emprat fotografies per 

representar les portes i finestres que hi ha a l’espai. 

    

     

 

 



 

  

 

Memòria Crida Hack the School       17 
Fundació Jaume Bofill 
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 Activitat 20 Canvas (pàgina 55 de la Guia) 
 

3.3. CO-CREEM : implementem 
 
Pla d’acció (objectiu i proposta del redisseny) 

 
L’objectiu del redisseny del menjador se centra en dos objectius: 
 

- Fomentar el sentiment de pertinença (cooperació entre alumnes en la gestió 
del menjador, millora dels  vincles afectius entre alumnes i personal i la creació 
d’espais de comunicació) 

- Crear un menjador acollidor (respectuós amb els interessos de cada u, a partir 
d’espais diferenciats i la millora dels aspectes ambientals ) 

 

 

 

 

 

proposta de redisseny  
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Col·laboradors  (Persones i socis) 

 
Per a dur a terme el nostre projecte no es requereix de personal amb un alt grau 
d’especialització és per això que comptem amb: 
 

● Famílies col·laboradores de cada nivell. 
● Alumnes de l’escola. 
● AMPA 
● Personal de l’escola (mestres, PAS, TEI,TIS) 
● Serhs, empresa que gestiona el menjador. 
● Personal de suport de l’Ajuntament de Sabadell. 
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Temporalització 
 

juny-juliol fer els sofàs pares de l’AMPA 

pintar parets 

espai de comunicació 

famílies, mestres, conserge 

juliol adquisició de materials, mobiliari, jocs, etc. mestres 

enganxar plafons insonorització brigada municipal o famílies 

collar prestatgeries brigada municipal 

setembre- 

octubre 

decorar cortines o estors 

 

mestres, famílies i alumnes  

introduir el self service (canvi de rentaplats i altres) 

introduir el reciclatge (sí l’empresa hi està d’acord) 

nova organització més participativa per part de 

l’alumnat,  nova mirada en les tasques i funcions dels 

monitors. 

Serhs 

penjar cortines o estors brigada municipal 

 

 

Activitats  clau 

 

1. Organització més  participativa de l’alumnat en la gestió del menjador. 
2. Millora de l’ambient (Panells d’absorció acústica, a  l’espai destinat a menjar, 

de jocs i de tranquil·litat. Pintar les parets) 
3. Adquisició de les prestatgeries, jocs més valorats pels alumnes. 
4. Ambient de la tranquil·litat, fer els sofàs,... 
5. Cortines o estors. 
6. Millora de l’acústica de l’espai de jocs fins a la porta d’entrada EI. 
7. Posar panells d’absorció acústica, a la paret de l’espai de la tranquil·litat. 

 

Materials clau 
 

1. Panells per millorar l’acústica i el que cal  per a la seva instal·lació al sostre. 
2. Pintura blava per les parets, aiguarràs, pinzells, cintes, rodets. 
3. Palets (els portaran les famílies) 
4. Jocs de taula. 
5. Materials diversos de reciclatge que fomentin la creativitat. 
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Beneficiaris de la comunitat educativa 
 
Els principals beneficiaris seran els nens i nenes usuaris del menjador, però de retruc 
tota la comunitat educativa.  
 
L’empresa, Serhs, té previst realitzar  formació específica del monitoratge encaminada 
a millorar l’atenció dels alumnes, fent especial incidència en els processos 
comunicatius i  atenció a l’alumnat amb necessitats  educatives. Amb aquesta iniciativa 
i la nova organització del menjador, pensem  que  el clima de relació entre alumnes 
millorarà i els conflictes minvaran i per tant la transició a les activitats escolars de la 
tarda serà calmada; incidint en els climes d’aula. 
 
Es mantindran els tallers amb famílies i alumnes i també s’hi realitzaran noves 
activitats d’aula, d’escola i de l’AMPA.   
 

Elements de millora en l’aprenentatge i  en  la convivència 
 

● Cooperació entre iguals. 
● Coresponsabilitat en la gestió del menjador. 
● Autonomia de l’alumnat. 
● Comunicació i relació entre les persones. 
● Clima i convivència al menjador i a les aules. 

 

Valors vinculats 
 

● Acollida 
● Pertinença 
● Comunicació 
● Cooperació 
● Diversitat 
● Participació 

 

 
 
Difusió 
 
El procés de participació de les famílies s’ha fet a partir de circulars i d’accions de 
tutoria amb els alumnes, ja que el procés d’aquestes mitjançant les xarxes socials ha 
estat molt escàs  al llarg de tot el procés. Es va aprofitar la Jornada de les danses de 
Sant Jordi per a donar a conèixer  el treball realitzat i demanar l’opinió a les famílies. 
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També s’han obert comptes a les xarxes socials per tal de fer difusió a tota la 
comunitat. L’Ajuntament de Sabadell té previst publicar una nota de premsa per a fer-
ne difusió aprofitant la visita del regidor d’educació a la nostra escola. 
 

 

  

Escola Juan Ramón Jiménez Sabadell 

 

 

escolajuanramonjimenezsabadell 

 

 

@escolajrjsbd 

 

 

https://sites.google.com/a/xtec.cat/juanramonjimenezsabadell/ 
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Recursos necessaris 
 

Les famílies i l’AMPA de l’escola poden col·laborar i participar en el projecte amb la 
seva implicació i dedicació ajudant amb totes les tasques manuals, per altra banda no 
podem comptar amb cap suport econòmic. 
 

Els recursos materials que ens fan falta els hauríem de comprar, (panells acústics, 
estors o cortines, plafó de DM,  pintura i mobiliari) alguns d’altres, com els palets, ens 
els donaran empreses de Sabadell, comptant amb el suport del transport per part de 
les brigades municipals. 
 

Inversió total 
pintura blava    140 € 

rodets superficies llises (2)   20 € 

rodets superficies rugoses (2)  10 € 

pals (4)     30 € 

pinzells (2)   20 € 

cinta de pintor 10 € 

pintura imantada   170 € 

pintura pissarra  90 € 

estors  (10) 350 € 

plaques insonorització total zones 50% superfície   2600 € 

cola d’impacte   50 € 

prestatgeries (3)   150 € 

coixins (3) 520 € 

taula abatible (3)  105 € 

carro postres 40 € 

cistelles per organitzar prestatgeries (24) 240€ 

prestatgeries per a raspalls de dents 48 € 

jocs i llibres 1000 € 

terra de vinil (terra i accessoris) 250 € 

dm hidròfug (plafó comunicació) 100 € 

  

TOTAL MATERIAL 5943 € 
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4-VALOREM : acabem el procés 
 
Recollim vivències i aprenentatges (pàgina 59 de la Guia) completada.  

 
LES VIVÈNCIES 
 
El Pla Anual de l’escola, dels darrers temps, se centra en promoure els canvis 
metodològics que ens ajudin millorar l’adquisició de les competències bàsiques.  Els 
canvis metodològics iniciats ens han dut a tenir una nova mirada sobre els espais 
educatius que han d’adequar-se a les propostes, ser funcionals, acollidors i bonics. És 
a partir d’aquesta idea on com a Claustre comencem a crear una escola amb espais 
que promoguin la tranquil·litat, l’ordre i que doni resposta a les necessitats atenent al 
sentit estètic i es crea la comissió ESCOLA POSA’T GUAPA (mestres i TEI). Aquesta 
comissió és la  que ha  anat liderant  el  procés amb tota  la  comunitat escolar. 
 
Els mestres també pensem que l’escola ha de començar a semblar-se més a casa i 
tenir un caràcter més propi i menys d’institució. La nostra percepció també partia del 
sentit personal, les coses boniques ens agraden, promouen la seva conservació i 
valoració, aquesta sensació la volíem compartir amb tota la comunitat escolar.  
 
Aquests dos punts són els que ens van moure a plantejar-nos la participació en el 
projecte LA CRIDA HACK THE SCHOOL, amb  el suport del Claustre, del Consell 
Escolar i de l’empresa que gestiona el menjador. Els mestres de l’escola érem 
conscients de la realitat  d’aquest espai però no teníem la formació necessària per fer 
un abordatge de qualitat; la partipació en el projecte ens  donava l’oportunitat de tenir 
un expert, la Laia Llonch. 
 
Teníem  clar  des de la primera sessió de treball al MACBA, que estàvem davant d’un 
procés d’aprenentatge de tota la comunitat educativa i que s’havien d’anar creant 
espais de participació àgils i dinàmics. 
 
Al llarg de tot el procés hi han participat: 
 

- Els alumnes de tota l’escola des de la diagnosi del menjador a l’elaboració del 
prototip. Els més petits d’Educació Infantil ens han dit quin color els agradava 
més i quins jocs volien. 

- Els i les mestres, reflexionat i fent aportacions com a claustre. 
- Els i les mestres tutores de Primària han dinamitzat les sessions de reflexió i 

les aportacions de cada nivell i han fet arribar el projecte a les famílies. 
- El grup de tercer ha liderat  el projecte de la maqueta i ha comptat amb el 

suport dels alumnes de quart, cinquè i sisè. 
- Els alumnes usuaris de menjador, han aportant les seves opinions, justificant-

les al llarg de tot el procés de co-creació. 
- El personal i l’empresa de menjador: han aportat la vessant més professional 

de la gestió i de l’organització de l’àpat. Han participat en la diagnosi, en les 
activitats de co-creació i en l’elecció final. 
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- Les famílies, en el procés d’elecció del projecte final. 
- L’AMPA com a representant de les famílies va estar convidada a la sessió de 

treball que proposa la guia. 
- La representant de l’Ajuntament al Consell Escolar, malgrat no va poder assistir 

a la reunió dels convidats, ha estat sempre informada. 
- Tot el personal de l’escola mestres, TEI, TIS i PAS, aportant idees i fent 

intervencions al llarg de tot el procés. 
 
Fins i tot vam presentar el projecte a l’Associació de Veïns, fent-los partíceps de la 
necessitat de capgirar el menjador. 
 
 
El què més ens ha sorprès de  tot el procés realitzat ha estat el CANVI DE MIRADA, 
vam començar fixant-nos en els aspectes ambientals i estètics, per acabar 
CAPGIRANT-HO TOT.  
Les activitats que es proposaven a la Guia han estat la clau del procés per a realitzar  
el canvi de mirada que s’ha tornat  més integradora i panoràmica de tots els elements 
a tenir en compte i de les seves interrelacions. 
 

 
 

 

Aspectes senzills tenien una gran repercussió, amb la proposta de la Laia, només 
movent les taules i cadires, es va guanyar espai, facilitant el moviment i el trànsit a 
l’hora de servir. 
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ELS  APRENENTATGES 
 

Sobre el disseny i el seu impacte: 
 
Com a coses sorprenents del procés, en positiu, senyalaríem  la poca reticència al 
canvi que hi ha hagut en tots els agents implicats i la unanimitat, ha estat fàcil 
consensuar les propostes, situació que a vegades és difícil quan en una comunitat es 
plantegen canvis.. 
Ha existit una gran facilitat per assajar els canvis i experimentar-los movent taules i 
prestatageries del menjador, començant a implentar canvis d'hàbits en les dinàmiques 
a l'hora de dinar, etc. Per adonar-nos del que funcionava  millor i el que no i, en funció 
d'això,  hem pogut  projectar amb més convenciment. 
 
En algunes converses s’ha posat sobre la taula les limitacions i exigències normatives 
que dificulten els canvis, com poder folrar les parets amb alguns tipus de materials 
Finalment, esmentaríem un parell de corroboracions que ens ha ofert el procés. Una 
és que els nens i nenes són els més indicats per decidir sobre el seu espai, i en són 
plenament capaços; cal reafirmar-ho perquè a vegades no es valora prou la seva 
opinió i un procés com aquest demostra que cal fer-ho. En aquesta línia també 
apuntaríem que amb aquest exercici es fa evident que l'arquitectura no és un 
contenidor inert, sinó que la gràcia que té és que té vida i els propis usuaris són els qui 
millor la poden governar. 
A tota la comunitat educativa, el que més els ha sorprès ha estat la maqueta realitzada 
pels nens. Amb imaginació i feta amb materials de rebuig i d’escola, reflecteix  les 
aportacions més valorades del canvi.  Els aspectes més organitzatius  del  menjador 
s’han donat i es continuaran divulgant en un futur, ha sorprès la introducció del self-
service i la cooperació dels alumnes en la gestió del menjador per part de les famílies. 
 
L’èxit per a nosaltres serà poder transformar les idees expressades en una realitat. El 
dia que vam presentar el prototip a la comunitat escolar, ja vam tenir un gran èxit, 
tothom valorava l’esforç, el treball i la creativitat i de retruc: la millora de l’autoestima i 
del sentiment de pertinença a l’escola. 
 
Els petits canvis que hem introduït ja formen part del nostre èxit, ara ens caldrà suport 
econòmic per anar tirant endavant les millores d’adequació de l’espai i si no, 
imaginació. 
 
La implementació del projecte ens ha de conduir a: 
 

● la millora de les relacions entre els alumnes. 
● la creació de vincles afectius entre el personal del menjador i els monitors. 
● crear una bona acollida dels alumnes i crear el sentiment de pertinença. 
● la millora en l’atenció de tots els alumnes.  
● la millora del clima d’escola. 
● la millora de l’actual organització dels processos interns del menjador. 
● ús més polivalent de l’espai. 
● la millora en la cooperació entre alumnes. 
● trànsit entre activitats escola-menjador més relaxada, beneficiant als 

aprenentatges. 
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Documenteu el progrés (un cop implementat el prototip): 
 
Al llarg del període de Co-creació s’han anat implementat alguns petits reptes que no 
requerien inversions econòmiques i pels quals es comptava amb els recursos humans 
per dur-los a terme: 
 

- El menjador ja no és un espai atapeït, els alumnes tenen espai per a moure’s i 
les monitores poden servir millor. 

- Creació de tres espais, de moment només hem pogut prototipar-ne dos, un 
espai per menjar i un altre pels jocs.  

- L’organització del servei i del monitoratge i la cooperació entre els alumnes, ha 
incidit en la reducció dels temps d’espera. 

- El disposar de gerres de l’aigua per cada quatre alumnes, ha incidit en la 
reducció d’algunes intranquil·litats quan havien d’esperar-se. 

- En opinió dels alumnes: 
a)L’agrupació actual dels alumnes, de vuit en vuit, ha millorat la comunicació 
entre ells. 
b) Els agrada participar en la gestió del menjador, se senten útils i fins i tot han 
proposat que els més grans podrien fer-se responsables d’iniciar els jocs amb 
els alumnes. 

 
La convivència entre els alumnes ha millorat. Els períodes de transició entre aula-
menjador i menjador-aula, es produeixen en un ambient més relaxat i menys conflictiu, 
i el clima de retorn a les aules permet l’aprenentatge. 
 
Hi ha més cooperació entre els alumnes i el personal de menjador.  
 
Un dels objectius futur de l’escola és Capgirar de mica en mica els espais, donant 
resposta a les necessitats metodològiques i dels valors que des del projecte educatiu 
es volen transmetre (pertinença, acollidora, inclusiva, , etc) on tothom trobi el seu espai 
i el seu benestar.  
A curt termini ens hem proposat: 
Tenir una escola  menys sorollosa, és per això que: 

● continuarem posant pilotes de tennis a les potes de les cadires.  
● provarem de penjar teles als passadissos perquè no ressonin tant. 

Continuar: 
introduint nous espais fixes de joc al pati (taules de pícnic pels jocs de taula) 
creant “suports” per exposar treballs i/o informacions dels alumnes. 

 
Demanar al Departament una millora de l’edifici, de les teulades i les finestres 
concretament, així reduiríem els perills i milloraríem l’eficiència energètica.  
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Realitzem  el  taller de colònia amb les famílies  al  menjador. 

      
 

 

 

Indica alguna frases o cita que destacaries del procés: 

 

 

“El treball en equip és l’habilitat de treballar junts per un objectiu comú” 

 

La documentació s’ha de lliurar per correu electrònic a lcampo@fbofill.cat. El termini de 

presentació és el 8 de maig de 2017 (fins les 12 de la nit).  

 

mailto:lcampo@fbofill.cat

