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1. INTRODUCCIÓ
Aquesta memòria presenta el procés que hem viscut com a comunitat educativa
mentre treballàvem per fer una proposta de reforma d’un dels espais del centre.
Aquesta memòria es complementa amb un conjunt d’annexos:






Un document amb els annexos 1, 2 i 3,
Un vídeo de presentació de la proposta,
Una presentació 3D del projecte,
Un vídeo de la visita al centre (activitat 4),
Un vídeo del taller de dansa (activitat 5)

Esperem que gaudiu i que amb tots els materials que us presentem puguem
transmetre-us almenys una part dels aprenentatges que hem fet com a persones i
col·lectiu al llarg de tot el procés i les emocions que hem viscut i experimentat.

2. DADES GENERALS DEL CENTRE
Nom del centre: Institut Menéndez y Pelayo
Correu electrònic: a8013226@xtec.cat
Telèfon: 93 200 27 55
Ubicació: c/ Via Augusta, 140-142. Barri: Sant Gervasi - Galvany del districte de Sarrià St. Gervasi de Barcelona
Ensenyaments que imparteix: ESO, Batxillerat diürn i nocturn
Alumnat: 480 alumnes d’ESO, 180 alumnes Batxillerat diürn i 105 alumnes de
Batxillerat nocturn.
Tipus edifici: edifici racionalista construït l’any 1932, actualment de titularitat pública.

3. LA NECESSITAT DE CANVI
Durant els últims anys, a l’Institut Menéndez i Pelayo estem posant en marxa
pràctiques educatives innovadores per donar resposta als reptes educatius que es
plantegen arran de l’arribada de noves generacions d’alumnes que han nascut en un
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món connectat a través de les xarxes socials, i dels canvis que tot això suposa en
l’adquisició de les competències educatives. Alguns dels projectes en els quals
actualment està participant el centre són les Xarxes per al canvi, el projecte
Tractament integral de les llengües i el grup de treball Eines pel canvi educatiu.
Alguns dels projectes en els quals actualment està participant el centre són les xarxes
pel canvi, el projecte Tractament integral de les llengües i el grup de treball Eines pel
canvi educatiu.
El coneixement d’algunes experiències d’èxit educatiu en el marc d’aquests projectes i
de la formació en què ha participat un nombre important de professors, ens ha animat
a iniciar el treball per projectes a partir del curs 2017-2018. Començarem per 1r d’ESO
amb l’objectiu que durant els següents quatre anys es vagi ampliant a tots els cursos
d’ESO. En plantejar-nos aquesta nova forma de treballar, la dels treball per projectes,
una de les dificultats que hem identificat recau en els espais. Som conscients que els
espais condicionen en part la metodologia que es vulgui utilitzar en els processos
d’ensenyament - aprenentatge, per això entenem que un canvi en la disposició dels
espais pot afavorir un canvi metodològic. El nostre centre és un edifici racionalista que
va ser construït l’any 1932 gràcies al diàleg entre el pedagog Alexandre Galí i
l’arquitecte racionalista Jaume Mestres i Fossas. Disposa de passadissos amples i altres
espais grans. Tanmateix les aules són petites, i el mobiliari i l'organització dels espais
no faciliten el treball cooperatiu de l'alumnat.
Per això vam pensar que es podrien reconvertir alguns espais de cada pis en espais
multi funcionals. Volíem que l’espai de l’aula permetés la confluència de diversos
aprenentatges i disciplines, facilités l’activació de les intel·ligències múltiples, afavorís
l’exposició dels treballs dels alumnes, i alhora fos un espai agradable d’estudi i treball.
Pel que fa a l’aspecte físic, volíem que l’aula estigués ben il·luminada, tingués bona
acústica, bona ventilació, tingués en compte l’eficiència energètica i la sostenibilitat i
comptés amb un mobiliari confortable i de colors agradables. També hauria de tenir en
compte tot el necessari per poder treballar amb ordinadors.

4. EL PROCÉS QUE ESTEM VIVINT
4.1 Qui som
En aquest projecte estem participant un gran nombre de persones i ho fem de
maneres diverses.


El grup motor: és el grup que coordina el procés i segueix el conjunt d’activitats.
Està format per membres del professorat, famílies i alumnat. Tot i que la
participació del conjunt de membres ha anat canviant d’intensitat al llarg del
procés, s’ha mantingut una presència continuada i molt activa d’un grup nombrós
amb representants dels tres col·lectius en tot moment.
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o Professorat: Concha Fernández, directora i professora de Filosofia; Iban
Masachs, cap d’estudis i professor de Biologia; Fede Caudet, coordinador
pedagògic i professor d’Educació Física; Jordi Calsina, secretari i professor
d’Economia; Marta Ponti: coordinadora d’ESO i professora d’Anglès; Berta
Nosàs: cap de Departament Visual i Plàstica; M. Cruz Lence, professora de
Visual i Plàstica; Josep M. Serraviñals, Coordinador d’Informàtica i Riscos
Laborals i professor de Tecnologia i Núria Serra: tutora de 3r d’ESO i
professora de Matemàtiques. Doss dels professors són arquitectes.
o Famílies: Alexandra Englert, arquitecta; Guim Costa, arquitecte; Daniel
Chust. escultor i professor de Belles Arts; Diana Pujol, educadora; Lorena
Camaño, mediadora; Montse Ibáñez, dissenyadora; Anna Roig, sociòloga;
Martí Flò, documentalista i president de l’AMPA i; i Mireia Grau, professora
de Ciències Polítiques i membre de la Coordinadora d'AMPA, Consell
Escolar de Districte i la FaPaC.
o Alumnat: Ainara Martínez i Gala Costa, de 1r d’ESO; Sheila Arce de 2n
d’ESO; Guillem Pujol, de 3r d’ESO; Fiona Cabot de 4t d’ESO i representant
del Consell Escolar; Jon Ibars i Lucas Zendrera de 1r de Batxillerat; Pablo
Mérida de 1r de Batxillerat i representant del Consell Escolar


Altre professorat: les activitats de recollida de la visió de l’alumnat s’han realitzat
dins de l’horari lectiu i alguns docents que no formen part del grup motor han
col·laborat conduint i valorant aquestes activitats. S’han fet reunions d’equip
directiu i coordinació pedagògica per parlar del projecte.



Altres famílies: moltes de les activitats de recollida de la visió de l’alumnat han
estat dissenyades i dinamitzades per mares i pares que no formen part del grup
motor. També han participat en la difusió de les activitats i en la redacció de la
memòria.



Altre alumnat: l’alumnat ha participat en el projecte realitzant algunes activitats
específiques i en conjunt també expressant les seves visions i demandes en el
mural instal·lat en el vestíbul.



Personal de PAS: l’equip de manteniment ha participat en l’activitat clau de
buidatge de l’aula objecte del projecte i les conserges ha participat de forma molt
activa dinamitzant la participació en el panell del vestíbul i una d’elles també en
l’activitat de recollida de les visions dels diferents usuaris del centre.



Mentora del projecte Eines per al canvi: ha participat en diferents reunions de
valoració.
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4.2 Què hem fet fins ara?
L’inici: la creació de l’equip motor i la incorporació d’altres agents
Al desembre la coordinadora del projecte presenta al consell escolar la crida de la
Fundació Bofill Hacktheschool. Considerem que el projecte es interessant i decidim
tirar-lo endavant. A partir d’aquest moment constituïm una primera versió de l’equip
motor i treballem conjuntament per presentar un esbós de projecte a la Fundació
Bofill i l’Institut Menéndez y Pelayo és un dels 30 centres seleccionats. Ens fa molta
il·lusió i tots junts ens posem l’objectiu de treballar molt i molt bé per quedar
seleccionats entre els 5 primers i així tenir una dotació econòmica que ajudi a finançar
les despeses de les reformes de l’aula de l’amfiteatre, que és la que preveiem
transformar.
A partir d’aquest moment incorporem a l’equip en Guim (arquitecte i pare de l’escola),
els delegats de la comissió reduïda, la Gala de 1r, i de Batxillerat, en Jon i en Pablo; i
preparem una reunió informativa per als pares que vulguin participar en el projecte.
En aquesta reunió aconseguim la participació de molts pares més que s’implicaran en
el disseny i la realització d’activitats (la Mónica, arquitecta; la Llum i la Viviane,
ballarines); en la difusió mitjançant Instagram i Twitter (el Jose Luis, dissenyador
gràfic); i en la presentació del projecte i la redacció de la memòria (la Lorena i l’Anna).
La feina feta
El treball que hem fet fins al moment entre tots plegats es pot agrupar en quatre grans
línies, que es presenten a continuació.
A l’annex 1 es pot trobar informació detallada de cada activitat (objectiu,
organitzadors, participants, resultats i fotos) i els enllaços a l’slack que contenen
informació de l’organització i el desenvolupament de cadascuna d’elles.
Activitats exploratòries i complementàries
Experiències d’altres centres: la trobada al MACBA del projecte i la visita a l’escola
Virolai.


Primera trobada al Macba de la Hack the school: Hi van en Guim (pare) i la Núria i
la Maria Creu (professores). Les seves conclusions principals són que va ser un taller
molt interessant i profitós, i molt ben organitzat. Vam poder avançar en el nostre projecte i
vam veure com plantejaven els seus projectes els altres equips docents. També van
constatar que l’important és que fem molta recerca d’opinió amb els diferents agents de la
comunitat educativa (alumnes, professors, famílies, PAS, mitjançant enquestes,
entrevistes, tallers, dinàmiques de grup i tot allò que se’ns ocorri i ho documentem amb
textos, fotografies, àudios, vídeos. El com arribem a la solució final i que ho sapiguem
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explicar, és el que ens premiaran. També van comentar, que Fanny Figueras, estava molt
interessada en el nostre projecte de reconversió de “l’Aula Amfiteatre”, que li semblava
una molt bona proposta, i que estaria atenta a veure com evolucionava



Aftermath Santa Monica: La Fundació Bofill, en col·laboració amb l'Arts Santa
Mònica i el projecte z usos a partir de la experiència dels seus usuaris, comissariada
per Isaki Lacuesta, Jaume Prat i Jelena Prokopljevid. Hi van en Guim (pare) i la
Maria Creu (professora). Comenten que va ser un debat molt fluid del qual vam
treure bàsicament, ànims per a continuar sense massa resultats concrets més enllà
dels que tenim tots presents en el projecte de “Hack the school”.



Visita a l’escola Virolai: des del projecte ens ofereixen la possibilitat de visitar
centres educatius que ja han viscut un procés de redisseny dels seus espais. La
Núria (professora), l’Alex i en Guim (pares) van a la visita de l’Escola Virolai que té
lloc el 28 de març. L’objectiu de la visita és conèixer detalls del procés de canvi més
que el resultat final i intercanviar experiències amb el centre visitat, resoldre
dubtes, compartir idees i propostes de cara al nostre projecte. La visita va estar
dinamitzada per la Mamen i la Marta, del Globus Vermell, un col·lectiu
d’arquitectes que formen part del Projecte Educatiu de la ciutat de Barcelona i es
dediquen a la gestió cultural i a la dinamització. Van visitar tres espais: la
biblioteca, el pati dels petits i l’espai sobre la pista poliesportiva. La Coral, directora
del centre, explica que no sempre és fàcil convèncer a tots els professors per a fer
aquests canvis i ens anima a ser molt dialogants i persistir en l’esforç i l’idea de
canvi, si es tenen clars els objectius. Va posar com a exemple la biblioteca, ara un
espai diàfan amb uns sofàs home-made amb l’ajuda dels pares de l’escola (amb uns
palets i uns coixins), amb molta llum natural, que va tenir molts detractors a l’hora
dels canvis perquè es creia que una biblioteca havia de prioritzar estar plena de
llibres que no a que fos un lloc on seure tranquil·lament a llegir o treballar. Ara,
amb una reducció important de llibres presents a la biblioteca, tothom n’està
content. La conclusió que en traiem, és que la biblioteca és l’espai que ens pot
servir molt més de referència que la resta, perquè s’apropa més al que hem de fer
amb els postres espais, com a mínim a curt termini i mentre no hi hagi una possible
injecció de diners a la vista. També prenem nota de l’espai del poliesportiu, que els
hi ha permès desenvolupar tot un programa molt ambiciós d’espais
complementaris que, juntament amb un tipus de mobiliari especial (cadires amb
rodes i taules regulables i plegables), els hi permet una gran varietat d’activitats
educatives molt envejables. Un cop més, va estar molt bé compartir experiències
amb altres escoles seleccionades, per agafar confiança amb el nostre projecte i
poder també aplicar, en la nostra proposta, tot el que hem après.
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Recollida de les visions i les necessitats dels diferents usuaris
S’han realitzat 12 activitats diferents de recollida d’informació on han participat
diferents col·lectius:
El grup motor ha realitzat activitats d’autoconeixement i de definició del grup: les
activitats 1 i 2.
Quatre professores (la Berta, la Núria, la Creu i la Marta ) han dissenyat i conduït 4
activitats diferents per recollir la visió de l’alumnat de diferents cursos (activitats 5):
 dues fitxes: una de l’espai que ens agrada i ens fa sentir bé i una altre del
contrari, (de 1r d’ESO a 2n de batxillerat);
 dibuixos, amb perspectiva cònica, de l’aula ideal, (3r d’ESO);
 còmics, (3 d’ESO);
 vídeos “Draw my school”, (1r i 3r d’ESO).
La Berta, també va coordinar el disseny i la instal·lació del panell i el rètol penjats al
vestíbul, conjuntament amb Mònica, una mare arquitecta (activitat 3).
Per altra banda, quatre mares i un pare (l’Alex, la Mónica, la Viviane, la Llum i el Guim)
van dissenyar cinc activitats més adreçades a la comunitat educativa:
 dos tallers per a alumnat realitzats conjuntament amb professores: okupem
l’escola (activitat 8) i un taller de dansa (activitat 5).
 una visita a diferents espais (activitat 4)
 espais flexibles a partir d’imatges inspiradores d’espais creatius i sorprenents
(activitats 6 i 7)
Anàlisi de la informació obtinguda
Amb el conjunt d’activitats realitzades s’ha obtingut moltíssima informació de les
visions, els desitjos, les demandes i les expectatives dels diferents membres de la
comunitat educativa del centre.
L’equip motor ha analitzat específicament la informació de tres activitats: la visita a
diferents espais de l’institut, les principals idees del mural i la visió dels espais. Per
aquelles activitats que s’han realitzat més tard en el temps i que no s’han pogut
analitzar conjuntament (els vídeos, el taller de dansa, etc.) les persones que hi ha
participat han compartit les valoracions i impressions en les reunions generals de
valoració i en l’slack.
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Idees principals que surten a les anàlisis
 Falta d’espais on relaxar-se
 El pati, tal com està ara, és un problema: massa alumnes per l’espai petit i
problemes de convivència entre futbol i altres activitats.
 Els alumnes es queixen de massa control, els agradaria circular lliurement per
l’institut. Es parla de deixar la nova aula oberta a l’hora del pati
 També es parla de pujar al terrat a l’hora del pati, però surten el problema del
control dels alumnes, de la falta de lavabo al terrat…
 Es parla dels problemes de wifi que hi ha a l’institut.
 Pintar parets amb graffiti, es parla de fer murals i activitats relacionades, o bé al
pati o al terrat.
 Es parla d’espais polivalents, on es puguin obrir o tancar en funció de les
activitats, mitjançant portes corredisses..
 L’espai de la nova aula no és molt gran, es parla d’annexar els vestuaris al
projecte, en una segona fase.
 Cadires plegables, amb rodes per la nova aula.
 També es parla del color de la paret, que no agrada, però al mateix temps
respecta la idea original de l’arquitecte.
 Treure portes
 Integrar passadís a l’aula
 Espai de projecció
 Fer paret de pissarra
 L’aula nova abans era part de l’amfiteatre, estava oberta. Es parla de recuperar
aquesta visió de la sala d’actes, mitjançant un vidre, que aportaria profunditat a
l’aula.
Disseny d’un projecte de reforma de l’aula
A partir de les principals idees i orientacions que han sorgit en les diferents activitats i
debats del grup motor, les dues mares i el pare arquitectes han elaborat una proposta
de reforma en dues fases que es presenta en l’apartat 3.
Com a una part de l’elaboració d’aquest projecte de reforma s’ha realitzat un taller
amb l’alumnat de 1r de batxillerat, amb la col·laboració de la professora de dibuix
tècnic, que consistia en l’alçament de l’aula i l’elaboració d’una maqueta.
La manca de temps i la necessitat de presentar el projecte el 8 de maig, no va
permetre anar un pas més enllà en la implicació dels alumnes en la realització conjunta
de la proposta (utilització del programa d’autocad, etc.) com haguessin desitjat les
mares i el pare arquitectes.
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4.3 Com ens comuniquem i coordinem
Tenint en compte que a la fi, el projecte que estem creant és un projecte que afavoreix
la convivència positiva, ens hem plantejat que el mateix treball de disseny sigui un
veritable exercici de convivència entre els membres participants del projecte. No
només parlem de bona convivència sinó que la exercim entre tots de cara a aconseguir
els nostres objectius.
Al llarg de tot el projecte els que hem participat d’una forma activa ens hem comunicat
i coordinat per diferents mitjans: reunions presencials, correu electrònic, l’eina eina de
treball col·laboratiu Slack. Aquesta és l’eina que utilitzem per anar penjant tota la
informació del procés: textos, comentaris, vídeos, fotos… Anem creant diferents canals
on arxivem tot el procés del projecte. A l’Slack hi som la majoria de professors i pares
que volen col·laborar.
Considerem que aquesta comunicació interna és un dels punts forts del projecte i que
valorem molt positivament. Adjuntem un diari de les sessions presencials (que podeu
consultar a l’annex 3) i us convidem efusivament a entrar en el grup de treball de
l’Slack (hacktheschoolmyp) perquè veieu tota la feina que hem anat fent i l’ambient de
treball que s’hi respira.
Per fer difusió de les activitats i l’evolució del projecte de cara a l’exterior hem utilitzat
Instagram, Twitter, pinterest, el butlletí de l’AMPA el web de l’Institut, els blogs . A
l’Instagram intentem que els alumnes ens ajudin a difondre el projecte i a obtenir likes
(però això no és tan fàcil com sembla) i veiem que serà una cosa per anar treballant
amb temps. Plantegem com a objectiu que l’Instagram serveixi com a eina de difusió
de totes les activitats que es vagin fent a l’institut relacionades amb el projecte.
Tot i que durant una part del procés la difusió externa ha estat un dels aspectes més
febles, a la recta final hem fet un esforç per millorar-la i hem aconseguit augmentar
molt la visibilitat de tota la feina que estem fent. També tenim previst fer un materials
audiovisuals de presentació del procés i fer una festa per poder compartir els resultats
i els aprenentatges que hem fet.
Per accedir als diferents canals:
 bloc de visual i plàstica: https://dibuixfm.wordpress.com/2017/03/14/hack-theschool/
 twitter:
https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23hacktheschool%
23myp&src=typd&lang=ca
 slack: https://hacktheschool.slack.com (edited)
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 pinterest: https://es.pinterest.com/bnosas/r-disseny/
 Instagram: http://institutmenendezypelayo.cat/ (accessible des del web de
l’institut)
 web de l'institut: http://institutmenendezypelayo.cat/

La coordinació del projecte ha estat compartida. Cada membre del grup motor ha
tingut una tasca a desenvolupar, en funció de les seves fortaleses. Hem treballat molt a
gust i hem après molt uns dels altres.

4.4 Com ho valorem. (Activitat 22)
Com i per què vam decidir participar? Quina era la nostra motivació?
 La direcció comenta dues motivacions principals:
o L’oportunitat de sumar recursos i eines a tot el procés d’innovació
pedagògica en què es troba l’institut. Aquest projecte complementa i
suma perquè s’ha constatat que els espais influeixen molt en el procés
d’aprenentatge, potenciant-lo o dificultant-lo.
o La possibilitat de comptar amb una dotació econòmica que permeti fer
una bona reforma que respongui a aquestes necessitats.
 Alguns professors assenyalen:
o Per una banda, la incomoditat de treballar en les aules actuals i
l’expectativa de poder millorar els espais de treball amb l’alumat;
o Per l’altra, la vinculació amb la formació sobre canvis en les
metodologies pedagògiques. Ho consideren una fórmula molt
interessant de connectar necessitats i recursos.
 Les famílies assenyalen:
o Per una banda l’oportunitat de treballar en un projecte concret de
millora dels espais on estudien els seus fills i filles,
o Per una altra l’oportunitat de crear espais comuns de reflexió, debat i
col·laboració real en una relació horitzontal entre el centre, les famílies i
l’alumnat,
o I també, l’oportunitat d’escoltar de primera mà les visions i propostes
dels joves.
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 L’alumnat:
o Un alumne de 1r de batxillerat hi participa perquè està molt vinculat al
treball de recerca que està fent
o Altres perquè aprofiten un espai on poder expressar els seus desitjos i
necessitats i debatre amb el centre.
Quines persones de la comunitat educativa han participat? Hi ha algun col·lectiu que
no hagi interactuat en el procés?
Hi han participat membres de tots els col·lectius, tot i que amb intensitats i dedicació
diferents:
 L’alumnat ha participat de forma desigual: alguns alumnes han realitzat
activitats especifiques i han conegut a fons el projecte, altres han participat en
el mural del vestíbul, i alguns gairebé no s’han assabentat dels objectius del
projecte.
 El panell de l’entrada ha permès donar a conèixer el projecte també entre
visitants de centre que no estan implicats en el dia a dia (p.e. els assistents a les
activitats de la Setmana de les lletres).
En fer-nos conscients que hi ha persones que no han viscut i participat de forma activa
en el procés constatem la importància de fer una festa de presentació i de retorn de
tota la feina feta i poder compartir tot el que hem après en el projecte i possibilitar
que tota la comunitat pugui fer-se’l seu.

Què és el que més us ha sorprès del procés?
 Alguns professors destaquen el grau d’implicació, professionalitat i capacitat de
treball de les famílies, que no s’esperaven i que valoren molt positivament.
 En general destaca la sorpresa de trobar dues visions contraposades dins
l’alumnat: una esperançada amb les perspectives de canvi, i una altra escèptica
i de poca confiança en l’ús que faran els propis companys dels nous espais.
Davant d’això es planteja la possibilitat de treballar amb els alumnes aquestes
visions i els motius que porten a desconfiar del comportament d’alguns
companys. Aquesta confrontació de valors i expectatives denota una necessitat
de treballar aquest tema des de la perspectiva de la cultura de la mediació per
tal d’arribar a un punt consensuat que impulsi la feina futura.
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 Molts participants assenyalen el bon clima de treball, la vivència de treballar en
equip i la bona feina feta (no és tant una sorpresa com un reconeixement i
agraïment al treball fet entre tots).

Heu visualitzat algun nou repte de futur després d’haver acabat aquest procés
En tot el procés han anat sortint molts temes que interessaria anar abordant: el pati, el
terrat, més espais intermedis...
De fet, el projecte es veu com un punt de partida per a altres projectes que s’hauran
d’anar abordant mica en mica.
Els aprenentatges

Quin aspecte del prototip ha sigut més valorat per la comunitat educativa?
Se n’ha valorat molt:





la polivalència i versatilitat
el benestar que transmet,
la fluïdesa i la continuïtat de l’espai que dóna el vidre,
la possibilitat de crear espais molt amplis i espais més recollits en funció de l’ús
que se’n farà.

Què t’agradaria que passés en relació a la convivència i a l’aprenentatge un cop
implementat el prototip?
Ens agradaria que millorés el sentit de pertinença, la sensació d’acolliment i benestar
que senten els alumnes. També que tinguessin espai per treballar de forma flexible
seguint diferents ritmes i amb diferents formats, perquè tot això afavoria els seus
processos d’aprenentatge. Per als alumnes l'experiència de participar en la creació
d'un projecte que afectarà la seva vida escolar potencia la seva capacitat de lideratge i
autogestió. Per a la comunitat escolar és un pas endavant en el canvi de paradigma on
la responsabilitat de l'èxit educatiu recau no només en els mestres i alumnes sinó en
tota la comunitat educativa. És un model de treball col·laboratiu en que cada persona
aporta el millor de sí per aconseguir els objectius plantejats.
Punts forts del procés
 La creació d’un espai estable de reflexió, debat i construcció en temes centrals
de l’educació i on participen de forma horitzontal alumnat, docents i famílies.
Es planteja que aquesta forma de treballar pot aplicar-se en el futur a altres
temes i projectes. Pels alumnes l'experiència de participar en la creació d'un
projecte que afectarà la seva vida escolar potencia la seva capacitat de
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lideratge i autogestió. Per a la comunitat escolar és un pas endavant en el canvi
de paradigma on la responsabilitat de l’èxit educatiu recau no només en els
mestres i alumnes sinó en tota la comunitat educativa. És un model de treball
col·laboratiu en que cada persona aporta el millor de sí per aconseguir els
objectius plantejats.
L’actitud il·lusionada i compromesa d’un grup important de participants.
L’haver plantejat formes diverses i flexibles de participar en el projecte i espais
per expressar-se de maneres diferents (plàsticament, mitjançant el moviment,
amb propostes creatives...).
La complementarietat dels coneixements i habilitats que han aportat els
diferents participants.
La gran feinada del senyor Alfredo i el seu ajudant, l’encarregat de
manteniment en el buidatge de l’aula i la instal·lació del panell, i la implicació
de la Rosa, la Montse i la Dolors, les conserges, que han animat molt a
participar, proporcionant post-it i explicacions.
La utilització de l’eina de treball col·laboratiu Slack, que ha permès comunicarnos i coordinar-nos de forma molt àgil durant tot el procés.
Fer la valoració conjuntament dels punts forts i febles del procés en ha permès
corregir algunes de les mancances que hem detectat a mida que avançàvem.
El panell, que ha propiciat la participació i el debat i ha permès que el projecte
es conegués de forma més extensiva pels diferents col·lectius de dins i fora de
l’institut.

Punts febles i principals dificultats del procés
 La difusió del projecte en les xarxes socials en les primeres fases del procés. Cap
al final s’ha fet un esforç per augmentar la visibilitat en els diferents mitjans
que havíem creat.
 La manca de temps per analitzar exhaustivament i de forma sistemàtica tota la
informació que s’ha generat. És un dels aspectes que es plantegen fer en el
futur.
 En general les activitats més reglades han costat més de realitzar i que
arribessin a tothom. Ha costat transmetre els objectius a professors que no
tenien una implicació tan directa en el projecte i que aquests ho fessin arribat
al conjunt de l’alumnat.
Indica alguna frase o cita que destacaries el procés
 Creant xarxa – construint comunitat educativa.
 Aquest projecte és un punt de partida per treballar col·laborativament en altres
projectes.
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4.5 Què volem seguir fent
Des de l’inici de la comissió Capgirem els espais acorda que aquesta tindrà una
continuitat quan s’acabi la crida “Hack the school”. Apuntem algunes de les idees que
han anat sorgint i que tenim voluntat d’anar estudiant i treballant un cop estigui
implementat aquest projecte:
 Editar un vídeo de presentació del procés i del projecte.
 Fer una festa de celebració del procés, de difusió del projecte a tota la
comunitat educativa i presentació de l’aula.
 Fer la fase 2 del projecte de reforma.
 Iniciar el treball per projectes en aquesta aula i a partir d’aquí iniciar un canvi
metodològic adaptat al món del segle XXI.
 Canviar el color d’algunes parets (tenint en compte l’estudi de colors fet el
2005, perquè hi ha una gamma de colors restringida, en tractar-se d’un edifici
racionalista de principi de segle XX).
 Reformar el pati: incorporant arbres, jardí vertical, ombra...
 Utilitzar el terrat.
Es pot consultar al canal #ideesfutur de l’Slack.

5. EL MICROPROJECTE
El projecte que presentem consta de diferents fases. De forma immediata, per al
proper curs, ens plantegem posar en pràctica la primera fase, que és la que
planifiquem i concretem en el canvas, però l’equip que ha treballat la proposta
d’adequació de l’espai ha projectat també les fases posteriors.
Aquest plantejament en diferents fases ha sorgit a partir de la realització de les
activitats i de les reflexions de les diferents persones que hi ha intervingut. La idea
inicial era adequar l’aula amfiteatre, que actualment s’utilitzava com a magatzem. A
partir de detectar la necessitat d’espais amplis que permetessin fer diferents tipus
d’activitats i moure’s amb fluïdesa i llibertat, els arquitectes van plantejar la possibilitat
d’incorporar al projecte dos espais contigus, que actualment són vestidors, i fins i tot la
part de passadís.
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A continuació presentem les principals característiques de les diferents fases, però
adjuntem dos materials que exposen molt gràficament la proposta i que us animem
molt efusivament a mirar.
El primer és una presentació en vídeo per part de tres de les persones que han
participat en el disseny de la proposta: l’Alex, una de les mares arquitectes que van fer
el projecte arquitectònica; el Lucas, l’alumne de 1r de batxillerat que està fent un
treball de recerca sobre aules de treball amb metodologies col·laboratives i la Berta,
professora de visual i plàstica, que va coorganitzar el taller d’elaboració de la maqueta
amb l’alumnat de batxillerat (El trobareu adjunt a l’e-mail).
El segon és una visualització en 3D del projecte en les tres fases (La trobareu adjunta
a l’e-mail).

Presentació del projecte
Al Menéndez y Pelayo tenim l’aula amfiteatre. Es diu així perquè en el seu moment era
l’amfiteatre de la sala d’actes, en planta primera, i avui està tancat per una paret
respecte la sala d’actes.
Ben buidat, hem vist que té un gran potencial per a múltiples activitats que millorin
l’aprenentatge de l’alumnat i la convivència.
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Hem pensat un espai amb aquest eixos principals (extrets de la participació de tota la
comunitat educativa):
-

Modern
Multifuncional
Que afavoreixi la relació entre els alumnes i el seu benestar
Confortable: acústica i tèrmicament
Que es pugui integrar al dia a dia de l’institut i que faciliti el treball amb nous
mètodes d’aprenentatge, acollint noves i variades activitats

El projecte està previst en dues fases:
-

Primera fase: l’adequació de l’aula amfiteatre
Segona fase: al costat de l’aula amfiteatre, hi tenim dos vestuaris que hem
incorporat a la proposta per millorar el microprojecte inicial

Fase 1: reforma de l’aula amfiteatre
La nostra actuació, per a l’aula amfiteatre, consistirà en els següents punts:
-

-

Paviment: Posarem un paviment de linòleum ecològic, fet a base de partícules
de suro i tèxtils recuperades que a més ens serveix per millorar l’acústica
Sostre: Posarem uns panells acústics al sostre per millorar l’acústica.
Fusteria exterior:
o Actualment la finestres que donen al pati no tenen tancament i per tant
posarem una fusteria d’alumini amb un bon vidre aïllant, tant
climàticament com acústicament.
o Per recordar la seva relació amb la sala d’actes de la planta baixa,
obrirem una finestra vertical coincidint amb una de les grades.
Fusteria interior:
o Farem una grada que tindrà un us polivalent: tant es pot reunir a un
grup de 30 persones per fer una xerrada, com pot ser un espai de
descans o de reunió en petit comitè per diferents grups.
o Modularem la paret del fons per posar-hi un sistema de taulers de fusta
-blancs per un costat, de fusta per l’altre- que tindran varies funcions:
 Quan es troben enganxats a la paret poden utilitzar-se com a
pantalles de projecció, també com a pissarres (per la banda
blanca), o com a suport per exposar els treballs dels alumnes o
per penjar propostes, idees, demandes...
 Quan es desenganxen de la paret, poden ser taules, recolzats per
una banda a un suport a la paret i per l’altre amb un cavallet, o
desenganxats del tot, amb dos cavallets, per treballar
cooperativament o en equip
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-

-

 Farem un banc, sota la finestra, també polivalent, que ens
permetrà seure-hi i fer petits grups de treball per compartir
idees (junt amb uns pufs) o descansar i/o treballar de manera
individual
Instal·lacions: Les instal·lacions de fontaneria, electricitat i calefacció que
actualment hi ha a l’aula amfiteatre, s’adaptaran al nou us i s’incorporaran les
instal·lacions de telecomunicacions.
Pintura: Es pintarà tot el local de nou amb colors que relaxin i contribueixin al
benestar de l’alumnat.

Fase 2: incorporació dels vestuaris i obertura al passadís
En una segona fase, es preveu la incorporació de l’espai dels dos vestuaris per a assolir
un espai més gran i diàfan, que es pugui convertir en un sol espai gran o en tres de
diferents, també, per acollir activitats dels nous mètodes d’aprenentatge del MyP,
mitjançant:
-

-

L’enderroc dels murs divisoris i convertir-los en mampares de vidre, dividint
l’espai en 3 aules que, en un moment donat, es puguin ajuntar fent un sol espai
(que pot ser, per exemple, una sala de conferencies o un espai de projeccions
de per a fins a 80 persones) i incorporant, l’espai del passadís a l’espai útil de
les noves aules.
Unificar amb el paviment, material de sostre i pintura amb el de la primera
fase.
Col·locar parets mòbils fòniques entre aquestes aules per a ser utilitzades de
manera independent, en cas necessari.
Comprar un projector
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ACTIVITAT 20. CANVAS
Pla d’acció
Objectiu: convertir l’aula - amfiteatre en una aula flexible, que permeti el treball
per projectes i col·laboratiu.
Proposta de redisseny: Estem plantejant un projecte en dues fases. Aquí només
presentem la planificació de la primera fase.
Es preveu adequar l’aula amb graderies, prestatgeria en laterals, panells acústics a
les parets i al sostre, instal·lació elèctrica i audiovisual i mobles mòbils i polivalents.

Activitats clau i temporalització
Activitat

Temporalització

Elaboració de projecte de reforma detallat
Festa de presentació del projecte i el procés
Implementació del projecte d’adequació de l’espai
Disseny i realització de tallers (reciclatge de mobiliari,
pintura, confecció de coixins i entapissats, ...)
Condicionament final de l’aula
Presentació de l’aula

Maig a juny
Juny
Juliol a setembre
Juliol a setembre
Setembre
Setembre a desembre

Col·laboradors
 Membres de la comunitat educativa de l’institut (docents, famílies i alumnat):
disseny i direcció del projecte de reforma; disseny i participació en tallers de
restauració de mobiliari, confecció de coixins i entapissats, pintura...;
 Equip de manteniment del centre: execució de l’obra.
 Possibles patrocinadors que donin materials de construcció i tèxtil.
 Altres administracions: es planteja demanar suport de la Casa Sagnier per
organitzar algun taller.

Materials clau
 Materials de construcció: contraxapat marí, plafons acústics, tancaments
metàl·lics i de vidre, linòleum ecològic, elements per a la instal·lació elèctrica i
audiovisual, pintura...
 Materials tèxtils i d’entapissat per a coixins.
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 Materials de presentació del projecte i del procés: maqueta del projecte,
resultats de les activitats de recollida de visions dels participants, reportatge
del procés...

Beneficiaris de la comunitat educativa
 En un primer moment, l’alumnat de 1r d’ESO de la promoció 2017-18, que
utilitzaran l’aula per a treball per projectes.
 Es planteja també, però, que en alguns moments la puguin utilitzar grups de
cursos superiors per a diferents usos, com p.e. mediació.
 En les fases posteriors, la versatilitat de l’espai permetrà usos molt diversos,
incloent la realització d’actes de gran capacitat (presentacions, projeccions
d’audiovisuals, etc.), en què podrà participar tota la comunitat educativa.

Valors vinculats








Ergonomia
Mobilitat
Acollida
Benestar
Comunicació
Personalització
Transversalitat

Elements de millora en l’aprenentatge i la convivència




Flexibilitat
Treball col·laboratiu
Potenciació dels talents personals i activació de les intel·ligències múltiples

Difusió




Presentació dels resultats del projecte a final de curs per fer el retorn a les
persones que hi ha participat.
Presentació del projecte al principi del curs per afavorir la implicació i el
sentiment de pertinença amb el nou espai.
Publicació de fites i notícies destacades del projecte a instagram, twiiter, web
de l’institut, blogs d’alguns professors i butlletí de l’AMPA.
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Recursos necessaris




Recursos econòmics: diners per a la compra de materials.
Recursos materials: materials de construcció, tèxtils, mobiliari...
Recursos humans: personal per dissenyar i dur a terme les diferents activitats.
Es planteja crear comissions de treball, que s’encarreguin de coordinar i
desenvolupar les diferents activitats.

Pressupost

01

ENDERROC

884,68

€

02

PAVIMENTS

1.356,43

€

03

REVESTIMENTS + ACÚSTICA

1.704,91

€

04

FUSTERIA EXTERIOR

1.883,25

€

05

FUSTERIA

3.264,59

€

06

PINTURA

1.690,72

€

07

INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA

308,02

€

08

INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ

406,01

€

09

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

824,65

€

10

COMUNICACIÓ I DADES

282,06

€

11

SEGURETAT I EMERGÈNCIA

267,84

€

12

SEGURETAT I SALUT

130,62

€

13

CONTROL QUALITAT

82,00

€
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