
 

ESPAIS GENERADORS D’APRENENTATGE  
 
Què ens proposem? 
Repensar l’espai físic  com un element  globalitzador i generador 
d’aprenentatge. La proposta es duu a terme de forma gradual i participativa 
al voltant de tres eixos: *Espai exterior: disposem d’uns patis molt amplis i 
rics en biodiversitat, que  permeten  transformar-los en  espais plens de 

possibilitats educatives. 
*Espais d’infantil: canviem la seva organització  com a part important de les 
noves metodologies de treball.  
* Espais de primària: reflexionem  el model d’aula a partir de la construcció 
d’una sala diàfana davant les aules de primària,  donant-nos l’oportunitat de 
viure un espai obert amb múltiples possibilitats organitzatives i de treball.  
Com ens organitzem? 
El principal valor d’aquest projecte és la implicació de tota la comunitat 
educativa, sent un bon exemple de solidaritat i empatia per a tots els infants. 
L’escola com a microsocietat en potència. 
Organitzem comissions de treball liderades per un coordinador : comissió 
projectes patis , comissió smartclassroom project. S’estableixen espais 
horaris lectius i no lectius dins de la programació anual d’activitats. Es fa una 
diagnosi per conèixer el punt de partida de cada projecte i es defineixen els 
objectius què es volen aconseguir. Es fan valoracions i enquestes de 

satisfacció periòdicament amb la finalitat d’anar cercant les estratègies 
adequades que ens ajudin a millorar el projecte.  

 Com avaluem ? 
L’avaluació és un element clau en el nostre projecte. Entenem l’avaluació            

com a part del procés d’aprenentatge, on participa l’alumnat i el professorat            
emprant diferents eines : coavaluacions, autoavaluacions, rúbriques… i on         
els docents respecten els ritmes d’aprenentatge i els processos interns de           
les criatures, oferint un acompanyament significatiu i individualitzat en el          
propi procès.  
Ens servim d’eines com la Documentació per tal de poder cercar evidències            
dels processos que fan els infants i poder recollir, no tant el resultat final              
sinó tot el camí que han realitzat per poder arribar fins a l’objectiu             

d’aprenentatge.  
 
 


