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INFORMACIÓ TÈCNICA BÀSICA 

PRESSUPOST 

Projecte SMART CLASSROOM 
 

4.000€ 

Escola L’escola pot disposar dels següents recursos 
econòmics:  

- Finançament AMPA: 3.000€ 
- Propis: 3.000€ 

 
 
 

DATES DEL CODISSENY 

Codisseny 1 6 març 

Codisseny 2 9 abril 

Codisseny 2 15 maig  
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INTRODUCCIÓ 

Els avenços experimentats en les últimes dècades en les teories i paradigmes educatius,             

així com l'aparició de noves propostes i estratègies pedagògiques d'acord al coneixement            

científic sobre com es produeixen els processos d'aprenentatge (OCDE, 2013; OCDE, 2016)            

requereixen posar atenció prioritària en els canvis que haurien d'experimentar la           

configuració i organització dels espais d'aprenentatge a les aules, així com en les             

condicions, les dinàmiques i les metodologies que en aquests espais es desenvolupen            

(Barret et al, 2012; Cuban, 2004; Tyack i Tobin, 1994). Les tendències educatives actuals              

han de ser desenvolupats en espais d'aprenentatge que poc tenen a veure amb els que               

tradicionalment han compartit professorat i alumnat, amb dinàmiques sostingudes per una           

cultura educativa tradicional, a més d'una estructura de temps i espais educatius            

inalterables.  

D'altra banda, el disseny de l'espai ha de tenir en compte les característiques i necessitats               

d'una societat i uns alumnes que no només han incorporat nous usos de tecnologies              

digitals, sinó que avancen cap a noves formes de comunicar-se i nous models de treball               

col·laboratiu i en xarxa, i busquen formes d'organització, de relació i de situar-se en un lloc                

notablement diferents a les actuals, més flexibles, horitzontals i eficients (Marcelo, 2013)            

amb espais d'aprenentatge que han de ser dissenyats per animar, entre d'altres, al treball en               

equip, creatiu, social, obert i ubic (Mathews i Lippman, 2015; Norris i Soloway, 2013).              

Diferents informes elaborats per organismes internacionals com l'OCDE (2013) i la Comissió            

Europea (Dumont i Istance, 2010) consideren que la millora de l'educació passa, entre altres              

factors, per una organització diferent i menys rígida del temps i l'espai en els centres               

educatius. Altres estudis mostren ja concretament com algun dels factors relacionats amb el             

canvi en l'organització, el funcionament i l'ús de l'espai educatiu influeix positivament en els              

resultats acadèmics (Barret et al, 2012; Kangas, 2013; Kontturi, 2013). Al seu torn, aquests              

estudis també revelen un creixent interès per acompanyar els processos d'innovació           

didàctica amb canvis conceptuals i estructurals en els espais d'aprenentatge. 

Tot això porta a plantejar la necessitat de dissenyar aules intel·ligents (Bautista i Borges,              

2013; Oblinger i Lippincott, 2006), espais educatius que permeten combinar activitats           

d'aprenentatge centrades en la indagació i en una visió activa de l'estudiant de manera              

oberta i constructiva, alhora que fan servir les tecnologies digitals i s'adapten            

estructuralment a les mateixes. Per a això, les aules es presenten com a entorns d'innovació               
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i recerca de formes alternatives de disseny i desenvolupament del procés d'aprenentatge als             

quals tradicionalment es donen, a partir d'unes dimensions i principis que s'expliquen a             

continuació. 

Dimensions bàsiques per al disseny d'un espai d'aprenentatge 

No hi ha un únic model per a la definició d'un bon espai d'aprenentatge. Cada espai ha de                  

donar resposta a les necessitats dels seus agents i del context educatiu en el qual               

s'emmarca (Bautista i Borges, 2013; Wall, 2016), però quan necessitem prendre decisions            

en la pràctica sobre el disseny i la configuració dels espais educatius, hem de considerar               

l'existència de dimensions en què posar atenció. L'establiment d'estratègies de          

conceptualització i disseny permetran millorar l'acompliment de les institucions educatives i           

només es podrà maximitzar l'impacte positiu de l'ambient i el benestar dels estudiants a              

través d'una anàlisi de tot el context, però també amb un disseny integrat que consideri de                

manera global les diferents dimensions que afecten la configuració de les aules. Per poder              

abordar aquesta anàlisi a partir de la revisió de les diferents investigacions citades, es              

poden identificar tres dimensions fonamentals en què es requereix posar atenció quan es             

conceptualitza i dissenya una aula que pugui ser considerada com intel·ligent: l'ambiental, la             

pedagògica i la tecnologicodigital. 

Un dels aspectes més importants pel qual determinar i definir les dimensions i decidir en               

quins aspectes focalitzar l'atenció en cadascuna d'elles és la interrelació i el diàleg             

teoricopràctic necessari que ha de produir-se entre elles si volem fonamentar un bon             

disseny d'aula. Això vol dir que no podem abordar l'anàlisi o la conceptualització de l'espai               

de l'aula sense considerar alhora els elements ambientals, els pedagògics i els referits a la               

integració de la tecnologia digital, però també, que hem de evidenciar com s'articulen entre              

si, com es condicionen i com es defineixen l'una a partir de l'altra, cadascuna de les                

decisions concretes. És per aquesta raó que té importància l'explicitació de dimensions i la              

seva articulació, des de la teoria i amb la mirada posada en la pràctica. 

La proposta d’aquest informe té l’objectiu d’aconseguir un diàleg harmònic i un avenç             

progressiu i equilibrat entre pedagogia i espais, amb una integració invisible de la             

tecnologia, a l’Institut Icària de Barcelona. 
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1. DIAGNÒSTIC: ANÀLISI DE LES AULES 

1.1. Docents 

En les sessions de treball amb els i les docents, s’ha començat per analitzar els límits i                 
possibilitats de les aules actuals, així com els reptes que els plantegen.  

● Dimensió ambiental 
○ Possibilitats: Doble pissarra (Velleda i guix), molt bona il·luminació natural, i           

en general la majoria de les aules i espais de l’institut tenen bones             

dimensions i són considerats pel professorat com a espais de grans           

dimensions. 

○ Límits: Poca mobilitat, mobiliari poc adaptat a l’alumnat i al professorat, taula            

del professor massa petita i fixa, aules masses sorolloses, el calaix de la             

taula de l’alumne molesta, material vell, falta d’objectes de decoració, parets           

molt opaques, i finalment la disposició actual dels pupitres.  
○ Reptes: Millorar l’acústica, més espai del professorat, més flexibilitat,         

renovació de material, augmentar el material de suport, crear altres          

disposicions de pupitres per millorar el treball en grup. 

● Dimensió pedagògica 
○ Possibilitats: Alumnat de 1r ESO molt participatiu i en general, aquest           

alumnat té bons hàbits de treball. 

○ Límits: Dificultat d’agrupament quan es treballa en grup, falta d’espai per           

exposar els treballs dels alumnes, número excessiu d’alumnes per classe 

○ Reptes: Disminuir la ratio d’alumne per docent, crear una nova distribució           

d’aula que afavoreixi el treball en equip i disminueixi els problemes acústics            

durant aquest treball. 

● Dimensió digital 
○ Possibilitats: Existència de bons projectors, bons equipaments informàtics        

(aspecte destacat només pel docent de Ciències Socials, la resta no estaven            

d’acord), bona la connexió dels ordinadors fixes. 

○ Límits: Poques pissarres digitals, la biblioteca està situada massa lluny de           

les aules, manca de material de suport, material informàtic deficient, lentitud           

de la xarxa, l’alumnat no té wifi. 
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○ Reptes: Més recursos multimèdia, oferir wifi a l’alumnat i millorar la xarxa  

En segon lloc, els docents dibuixen la seva aula ideal. Els tres models d’aules plantejats               

pels docents tenen una disposició completament diferent. El primer grup planteja taules per             

realitzar un treball cooperatiu (4 alumnes aprox) i un ús ampli de tecnologia, i alhora               

inclouen espais diferenciats com grades, i un espai més informal amb coixins.  

El segon grup planteja un model clàssic d’aula amb agrupament de taules individuals per              

parelles i una disposició d’aquestes per files. Aquest model afegeix una taula del docent en               

front de les files d’alumnes. Destacar que el mobiliari de taules i cadires són mòbils. Al final                 

de l’aula afegeixen una catifa amb pufs.  

El tercer grup planteja un agrupament de les taules en forma de U, on a la part central hi ha                    

la taula del docent. Rodejant les parets hi ha taules fixes amb ordinadors de sobretaula i                

diverses cadires. 

Finalment, es realitza un treball d’aprofundiment que permet valorar algunes preferències i/o            

necessitats en relació a cada una de les dimensions.  

● Dimensió ambiental 
○ Aspecte de l’aula 

■ Calidesa i comoditat: acollidora, amb colors clars, llum natural,         

cortines, terra de parquet i punts de llum personal. També es proposa            

afegir un punt d’aigua a les aules. 

■ Control del soroll: quan els alumnes realitzen treball en grup hi ha un             

nivell de soroll molt elevat. Una opció que plantegen els docents és            

música de fons. 

■ Color: Es prefereixen colors neutres, càlids i clars, com per exemple el            

pedra o el beix. 

■ Parets: No tots els docents estan d’acord, però algun d’ells proposa           

una pared completament transparent. 

■ Es reivindica el terra i els pufs com a espai de treball en algunes              

activitats, com per exemple la lectura individual. 

■ Pissarra: Es valora com a necessària, tot i que es planteja la            

possibilitat de només deixar la pissarra digital, però caldria que els           

docents realitzessin formació en relació a l’ús d’aquesta. 
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■ En tots els casos, es valora la comoditat i que la disposició faciliti             

sempre que l’alumnat pugui participar i seguir adequadament la         

dinàmica de les classes. 

● Dimensió pedagògica 
○ Espai d’aula. No hi ha una preferència explícita per un model d’aula flexible o              

per un model d’aula especialitzada per matèries. En qualsevol cas, es           

considera que l’espai predisposa la forma de plantejar les activitats, i que            

aquest s’hauria de poder adequar a les necessitats. 

○ La tipologia i disposició mobiliari, sobretot les taules i cadires, es consensua            

que hauria de ser més flexible i que permetés un millor treball col·laboratiu             

entre els estudiants. No s’arriba a cap acord relacionat amb la tipologia de             

taules, es proposen taules rodones, quadrades, espais amb coixins, taules de           

bar, entre d’altres. 

○ Per tal de regular l’excesiu soroll que hi ha a les classes es proposa posar               

música de fons. Es comenta que els problemes acústics sobretot arriben amb            

el treball en grup dels alumnes 

● Dimensió digital 
○ El professorat valora positivament l’ús de la tecnologia. La majoria aposten           

per millorar la xarxa i fer accessible el wifi entre l’alumnat, ja que actualment              

la wifi només està disponible per al professorat.  

○ D’entre els dispositius destaquen la PDI per fer projeccions de continguts           

d’Internet i dels llibres digitals, audicions i visionat de vídeos.  

○ Es destaca que seria necessari ampliar els recursos multimèdia del centre en            

la majoria de matèries. 

○ La majoria dels docents aposten per mantenir l’aula d’informàtica i els           

ordinadors fixes que hi ha al centre. 

Finalment, destacar que tot el grup del professorat espera que aquest nou espai (actualment              

és la biblioteca), sigui un espai flexible per fer emergir diversos processos d’ensenyament             

aprenentatge, com per exemple, fer debats en gran grup, zona de lectura individual, treball              

en petit grup i on el professorat tingui més contacte directe amb l’alumnat. 
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1.2. ALUMNAT 

El treball amb l’alumnat es fa en dos moments, amb un treball previ a l’aula per part de tot el                    

grup-classe. Els resultats de la posta en comú fan emergir els elements que més valoren els                

joves. 

● Dimensió ambiental: Destaquen el fet de tenir taquilles, i per tant, tenir un             

espai segur on guardar objectes personals, com per exemple els llibres. Per            

una altra banda, destaquen les pissarres de guix per poder exposar           

continguts. Amb les pissarres digitals fan les mateixes activitats didàctiques          

que amb la pissarra de guix, i per tant, no necessiten la digital. A més,               

afegeixen la bona il·luminació que tenen, amb unes grans finestres a la            

majoria de les aules. Com a aspecte negatiu, aporten que els esquerrans no             

tenen taules adaptades per ells. En el tema de temperatura, apunten que a             

l’estiu no poden obrir les finestres perquè entra el sol directe i fa molta calor. 

● Dimensió pedagògica: Les optatives els hi agraden, ja que poden escollir           

quins continguts treballar i aprendre. Per altra banda, l’hora de sortida també            

la valoren positivament, ja que surten de l’institut al migdia, i per tant, tenen              

les tardes lliures. Comenten que el servei psicopedagògic del centre els ajuda            

en diversos aspectes personals i acadèmics. De forma negativa, comenten          

que les classes no són dinàmiques. A més, han de carregar molt material,             

tipus llibres. 

● Dimensió digital: Creuen que sortiria més rentable i és més útil comprar un             

ordinador i no llibres. A les aules d’ordinadors no hi ha suficients, i necessiten              

utilitzar el mòbil però no tenen wifi, han d’utilitzar les seves dades. 

Posteriorment, es demana als alumnes que dibuixin una aula ideal. L’alumnat, en general,             

imagina aules amb subespais diferenciats, com per exemple, espai informal de relax, espai             

de treball en grup o espai d’exposició. 

Destacar que en tots els dibuixos els estudiants incorporen taules de treball grupal,             

concretament en gran grup. Un dels altres elements que coincideixen tots els grups és en la                

incorporació de pufs, per realitzar un treball o lectura individual. A més, inclouen petits              

elements per fer més confortable l’espai, com punts d’aigua, màquina expenedora de            

menjar, plantes, fins i tot un dels grups incorpora una font i cascada relaxant d’aigua. 
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En relació als elements digitals, hi ha diferències entre els diferents grups d’estudiants. Uns              

proposen l’incorporació d’ordinadors fixes a una part de l’aula, així com una pissarra digital.              

Per una altra banda, el segon grup opta per incorporar una estanteria amb portàtils, i també                

una pissarra digital. Finalment, l’últim grup ha situat una taula tipus barra amb ordinadors              

Apple, similar a l’estructura de taules que tenen a les botigues d’aquesta mateixa marca. 

La majoria de les aules que van dibuixar inclouen il·luminació natural, plantes i un punt               

d’aigua. 

A continuació, s’adjunten dos models d’aula realitzats pels estudiants: 

 

 

2. IDEACIÓ. FAMÍLIES, DOCENTS I ALUMNAT 

La darrera sessió, realitzada conjuntament amb docents, famílies i alumnat, comença pel            

visionat d’un vídeo que mostra diferents espais escolars, tots reals i en funcionament. A              

continuació s’obre un moment de debat sobre allò visionat, remarcant-se el que més ha              

agradat i el que ha causat sorpresa. Així, s’expressa la destacable diferència entre els              

espais de primària i els de secundaria, exposen que als de primària hi ha més elements de                 

jocs i espais informals, mentre que els espais de secundaria són més de treball. D’aquesta               

manera, la majoria dels participants creuen que el nou espai ha de tenir una visió més de                 

secundària. Tot i així, una de les famílies expressa que la calidesa dels espais de primària                

també es pot extrapol·lar en aquest nou espai de centre. 
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També es comenta la impressió positiva que han causat els espais oberts, amb llum, amb               

equilibri entre el colors neutres, parets de vidre i les grades pel treball grupal. També es                

menciona la importància dels aspectes estètics i l’ordre. 

A continuació s’inicia el disseny de l’aula.  

Imatge 1. Aula grup 1 en disposició de treball de grup 

 

 

Imatge 2. Aula grup 1 en disposició de classe magistral 

 

Imatge 3. Aula grup 2 disposició d’assamblea 
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Imatge 4. Aula grup 2 en disposició de classe magistral 
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3. PROTOTIPATGE D’AULA 

L’espai en el que proposem actuar és l’actual biblioteca de l’institut. Cal remarcar que la               

present proposta no està orientada a redissenyar la biblioteca mantenint la mateixa finalitat,             

un espai de consulta i préstec de llibres, sinó a redissenyar aquest espai amb l’objectiu de                

construir un nou espai que pugui ser utilitzat en qualsevol context d’ensenyament i             

aprenentatge. I per tant, un model de disseny que podria ser replicat en altres espais de                

l’institut. 

3.1. Dimensió ambiental 

Es proposa un espai que evoqui benestar i tranquil·litat durant el procés d’aprenentatge i el               

temps de permanència a l’espai. 

S’ha detectat que aquest espai requereix una actuació inicial que comporta: 

- Buidatge de la majoria dels llibres i material informàtic (sobretot els ordinadors de             

sobretaula), decidint mitjançant un procés de reflexió amb els docents els que són             

realment necessaris i adequats.  

- Neteja d’elements per disminuir el soroll visual i augmentar la sensació de benestar             

de l’aula i d’estar “com a casa”. 

- Organització de l’espai mitjançant espais de col·laboració, discussió, demostració,         

creació, reflexió i pausa.  

El terra es proposa d’imitació a fusta (parquet artificial resistent) per augmentar la calidesa i               

experimentar un major nivell de confort 

Les parets es proposen uniformes en tota l’estança, de color blanc. Alternativament també             

es pot jugar amb alguna paret pintada d’un color càlid, com el color terra fluix o bé un blau                   

fluix. Es pot pensar en fer un sòcol estètic a un terç de paret pintat de forma ondulada per                   

donar modernitat i identitat a l’espai. També es suggereix que a l’estètica dels espais estigui               

representat l’entorn: Barcelona, el mar, el port, alguna imatge representativa de la zona, etc. 

Respecte la llum natural, cal estudiar un sistema d’estores interiors (teixit Screen) unitari o              

doble per tal de poder fer obscuritat gairebé total, per si no fos possible amb els sistemes                 

exteriors. 
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El sostre es proposa blanc, amb pantalles d’absorció acústica si fos necessari per millorar la               

sonoritat de l’aula (seria necessari fer proves prèvies).  

Es proposa disposar d’una font d’aigua comuna a l’entrada de l’aula on l’alumnat pot anar a                

omplir una ampolla, beure amb un got o disposar d’aigua de forma accessible. 

Es proposen 3 elements d’organització amb diverses funcionalitats: 

- Armari obert baix. 

- Armari tancat baix, amb equipament divers (microscopi digital, robots…). 

- Armari amb hubs d’ordinadors portàtils o tablets. 

Si és possible, els armaris d’organització se situaran sota les finestres de l’entrada, i              

actuaran també com a superfícies d’exposició de treballs o obres d’art que millorin l’estètica              

de l’espai.  

Es proposa que hi hagi almenys 4 punts amb plantes, que no siguin funcionals. La               

presència de vegetació genera una sensació de confort, i també millora la qualitat de l’aire.  

Respecte el color dels mobles es proposa la fusta de forma predominant, amb combinació              

de blanc, gris suau o blau suau (cal un mínim estudi d’interiorisme).  

En el prototipus es plantegen cinc zones d’aula fonamentals, de caràcter flexible i per a usos                

múltiples. 

1. Racó de grada i pantalla digital. Tot i ser inicialment un racó per visualitzar              

demostracions en pantalla mòbil tàctil i realitzar exposicions magistrals, també està           

dissenyat com a racó per descansar, llegir, reflexionar… Està composat per grada,            

armari d’ordenació enganxat a la paret i una pantalla digital mòbil. És un racó              

flexible, ja que la pantalla digital és mòbil i pot estar situada a la paret o moure-la                 

davant la grada. 

2. Zona de taules de treball grupal quadrada 1m. El model ideal de taula seria              

plegable, agrupable i amb rodes. Aquestes taules no estan pensades per a un treball              

individual de 4 persones, sinó especialment per discutir, consensuar i treballar amb            

elements centrals a la taula. 

3. Taula de disseny i creació (taula rectangular de fusta 2m). Pot ser una taula              

extensible. 
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4. Zona de lectura, treball i descans al terra. Es pot plantejar que en aquest espai hi                

hagi pufs i safates de treball per a ordinador portàtil. És una zona situada a l’entrada                

de l’aula, juntament amb la zona de descans que es presenta a continuació. 

5. Zona de descans (sofà). Aquesta zona també és polivalent, però està plantejada            

per poder llegir còmodament, descansar, parlar, esperar i relaxar-se. Aquesta zona           

hi ha un punt d’aigua. 

En relació a les cadires, es proposa un model de cadira amb rodes, còmode i, si fos                 

possible, plegable.  

Les cadires plegables i les taules plegables permeten aclarir l’espai de taules de treball en               

grup. Hi hauria entre 20 i 22 cadires d’aquest tipus, prioritàriament situades al voltant de les                

taules quadrades de treball col·laboratiu i la taula rectangular. Les taules quadrades es             

poden agrupar en espais de treball més grans. 

L’aula també disposarà de 4-5 tamborets alts de fusta. Estarien situats al voltant d’una taula               

de treball individual. Per tal de fer reunions ràpides o treball individual, també es pot               

plantejar el treball dret.  

No hi ha taula del professor/a. Pot tenir un prestatge a prop dels armaris              

d’emmagatzematge. 

Finalment, incorporar una pissarra Velleda magnètica al costat de l’armari          

d’emmagatzematge, on actualment hi ha la pantalla del projector. 

 

3.2. Dimensió pedagògica  

El redisseny de la biblioteca no és un espai en el que es puguin plantejar sessions de classe                  

unidireccionals o magistrals excessivament llargues. D’aquesta manera, l’espai permet         

explicacions grupals curtes a un grup petit o mitjà. 

La dinàmica d’aquests espais també convida a una activitat basada en la supervisió del              

professorat, la motivació de l’alumnat i el rendiment de resultats respecte als aprenentatges             

i el desenvolupament competencial. Un ambient i una dinàmica menys pautada ha d’anar             

acompanyada d’una supervisió convenient, i també d’una exigència i rigorositat acadèmica           
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que indiqui que l’ambient més obert i còmode no és indicatiu de menys feina o menys                

exigència. 

Tal com s'ha comentat a l'apartat anterior, no hi ha un espai específic pel professorat. El                

docent o docents que estiguin a l’aula poden ocupar qualsevol lloc, en funció de l’activitat               

que s’estigui desenvolupant en aquell moment. L’aula està configurada per tal que pugui             

seure en una de les taules grupals, que pugui estar dret, que pugui seure a treballar en un                  

sofà, o bé que pugui anar supervisant els diferents grups de l’aula. 

Cal remarcar que els espais proposats estan pensats com a part d’una evolució de la resta                

dels espais del centres, per la qual cosa seria convenient reflexionar sobre la possibilitat              

que a cada planta hi hagués aules d’ús rotatori, orientades al desenvolupament de             

metodologies indagatives. Per exemple un aula seguint una estructura similar als espais            

STEAM. 

 

3.3. Dimensió digital 

Els recursos digitals han estat un dels aspectes més discutits en les sessions de codisseny,               

ja que aquests són escassos en el centre. D’aquesta manera, es proposa incorporar una              

estratègia d’integració digital a tot el centre. Un exemple, pot ser la integració del servei               

GSuite for Education de Google al centre, i l’adquisició de diversos dispositius            

Chromebooks. Es considera que no seria necessari un dispositiu per cada estudiant, sinó             

que aquest recurs estigui disponible per quan fos necessari. 

En referent a l’espai, proposem que aquest tingui quatre eixos fonamentals respecte la             

integració de les TIC. 

- Els recursos digitals en aquests espais han de ser relativament invisibles. Diem            

relativament perquè proposem que hi hagi una pantalla digital interactiva (65’, tipus            

ActivPanel). 

- Disposició d’un armari amb diversos dispositius Chromebooks. 

- Una utilització heterogènia i no uniforme dels recursos digitals en relació als diferents             

moments de desenvolupament de l’activitat. D’aquesta manera, no es proposa que           

hi hagi utilització d’ordinadors de tot l’alumnat a la vegada. L’espai està pensat per              
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treballar en grup amb i sense recursos digitals, de manera que puguin ser utilitzats              

per alguns alumnes quan sigui necessari. 

- Connexió wifi pels dispositius chromebooks. 

És molt important la millora de la connexió wifi de les aules del centre, i que els estudiants                  

disposin d’accés a aquesta, ja que aquest aspecte ha estat percebut en les sessions de               

codisseny dels espais com a una limitació important pel bon desenvolupament de la             

dimensió digital dels espais. 

Es proposa que l’alumnat sigui protagonista de la utilització de la pantalla digital, i per tant,                

no es contempla com a recurs només pel professorat, sinó per al propi alumnat (per               

explorar, mostrar, explicar als companys/es...), per treballar en petit grup i per interactuar en              

ella, i no tant per fer explicacions magistrals al gran grup. 

Seria molt convenient que la pantalla digital tingui un sistema de reproducció multimèdia en              

streaming per poder connectar sense fils els dispositius a les pantalles i fer la demostració               

grupal i col·laborativa al grup molt més àgil.  

Es preveuen també altres recursos digitals per tenir a l’aula: 

- 5 ulleres de realitat virtual amb els respectius dispositius mòbils, que també poden 

servir per utilitzar durant diverses activitats d’aprenentatge. 

- 5 tabletes d’ús comú, que fins i tot poden ser compartides amb d’altres grups. 

- 3-5 microscopis digitals. 
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4. DEFINICIÓ VISUAL DEL PROTOTIPUS 

Plànols en planta de la primera proposta  
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5. AVALUACIÓ DE LES SESSIONS DE CODISSENY PER PART         

DELS PARTICIPANTS 

A continuació, es presenta un resum de l’avaluació que han realitzat els docents sobre les               

sessions de codisseny. 

De forma global, es destaca una valoració molt positiva de les diverses sessions de              

codisseny, i un molt bon ambient de treball que ha provocat una reflexió i un treball sobre                 

els espais d’aprenentatge molt enriquidor. 

Tots els docents que han participat en les sessions de codisseny han estat d’acord en que,                

de forma general, a totes les sessions va ser senzill desenvolupar les tres tasques              

proposades. A més, tots els docents afirmen que tots els membres del grup van contribuir a                

les tasques proposades.  

“Em va semblar una sessió molt ben preparada. Tant l'organització com la            

temporització de les tasques, estaven ajustades a allò que es pretenia fer.” 

“Positiu pel fet de discutir, opinar, contrastar idees amb els companys de feina ja que               

no hi ha gaires ocasions per fer-ho. A millorar el lloc on es va desenvolupar, no era                 

l'adient, però les limitacions d'espai són un fet en el nostre centre.” 

Tot i així, pel que fa a la tercera sessió, dos participants han destacat la falta de temps alhora                   

de construir l’aula ideal a través de la pissarra, degut al gran volum de temps requerit tant                 

per a la discusió dels diferents elements a incorporar com per a la disposició d'aquests               

elements a la pissarra magnètica. També, un dels participants ha destacar que la tasca en               

relació a la construcció de parets, terra i sostre no va quedar massa clara, i per tant, no van                   

extreure el resultat esperat. 

“Crec que a l’hora de crear els diferents plans (sostre, terra i paret) ens vàrem               

veure limitats i no teníem gaire clar què fer. “ 

En canvi, la primera i la segona sessió han estat valorades de forma molt positiva per tots                 

els docents, destacant que aquestes van resultar productives i generadores de reflexions            

educatives. 
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Per altra banda, tal i com es mostra en el següent gràfic, la majoria de docents destaquen                 

que no van sorgir situacions de conflicte durant les sessions, sobretot en el primer i segon                

codisseny. 

 

Gràfic 1. Conflictes 3a  sessió 

 

 

A més, els docents estan d’acord en que ha resultat fàcil establir acords amb el grup de                 

treball de diverses sessions de codisseny. 

Com es pot observar en el gràfic, en totes les sessions, tots els docents afirmen que han                 

compartit aspectes sobre la seva pràctica docent. 

Gràfic 2. Compartir pràctica docent (totes les sessions) 
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En relació a les reflexions i el treball durant la sessió sobre les diferents dimensions               

(ambiental, pedagògica i digital), els docents afirmen que haver realitzat el mateix grau de              

reflexió a totes les dimensions analitzades. 

Concretament, en la segona sessió les dimensions més reflexionades van ser l’ambiental i             

la pedagògica. 

 

Gràfic 3. Reflexió dimensions 2a sessió 

 

Finalment, destacar que tots els docents afirmen que es van sentir còmodes i implicats en               

totes les sessions realitzades durant el codisseny. 

A continuació hi ha imatges de les diferents sessions. 
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ANNEX 1. NORMATIVA 

Criteris per a la construcció de nous edificis per a centres docents públics (març 2016). Són 

orientatius, no d'obligat compliment. 

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/monografies/cri

teris-construccio-edificis-centres-publics/criteris_construccio_edificis_centres_docents_publi

cs.pdf 

(aules, a partir de la pàgina 83) 

 

Reial Decret 132/2010 del Ministerio de Educación. D’obligat compliment 

https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2010/03/12/pdfs/BOE-A-2010-4132-C.pdf 
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