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Espais per viure, treballar i gaudir

Espais 
innovadors 

i transversals 
que fomenten 
l’aprenentatge 

cooperatiu



Construir espais innovadors i transversals és un dels reptes de les escoles que aposten per una autèntica innovació 
educativa.

L’adaptació dels espais per la implantació de les noves tendències pedagògiques i del projecte educatiu són 
imprescindibles per fomentar l’aprenentatge cooperatiu i ajudar a l’equip docent a fer-ho realitat.

L’optimització de les noves tecnologies i la connectivitat al núvol també són essencials per poder treballar amb 
la seguretat i la fiabilitat que requereix aquest entorn educatiu innovador.

Aprofitar les eines tecnològiques actuals com un instrument flexible en espais dinàmics en permanent transforma-
ció, obre un món de possibilitats d’aplicació pedagògica.

Basat en la Future Classroom Lab, ajudem a repensar els espais que conviden a redissenyar el paper de la pedago-
gia i l’aprenentatge cooperatiu amb el potencial de la tecnologia.

La conversió afecta als següents espais de l’escola:

• Aules
• Laboratori
• Tallers
• Patis
• Gimnàs i vestidors
• Aules polivalents
• Sales de professorat
• Cuina i menjador
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Zones d’aprenentatge

Els centres han de repensar diferents punts: l’espai físic, els recursos, els rols canviants de l’estudiant i el pro-
fessorat i com donar suport a diferents nivells i estils d’aprenentatge. 

• Ajudem a redefinir els espais del centre per destacar a cada zona les  àrees específiques d’aprenentatge i 
   ensenyament.

• Configurem els espais per a que esdevinguin zones d’alt rendiment: estar ben connectats, estar ben 
   involucrats i ser desafiants. 

• Potenciem l’educació com una experiència d’aprenentatge única, involucrant tants tipus d’estudiants com 
   sigui possible.

La transformació dels espais la basem en 6 punts clau que afecten especialment l’entorn de les aules i es 
fonamenten en diferents conceptes d’aprenentatge i ensenyament. Els espais són una forma de materialitzar 
aquesta visió nova sobre l’ensenyament i donar forma al canvi.

INVESTIGAR

• Modifiquem els espais perquè els alumnes passin a ser participants actius i no passius.
• El mobiliari flexible amb el que equipem dóna suport a aquest concepte i permet reconfigurar ràpidament les 
   zones de treball.
• Les noves tecnologies donen valor afegit a la recerca i donen eines per examinar i analitzar.

CREAR

• Modifiquem els espais perquè els alumnes passin a ser participants actius i no passius.
• Proporcionem espais que són transformables i han de permetre planificar, dissenyar i produir.
• Les eines interactives han de funcionar perfectament perquè són bàsiques pel procés creatiu.

PRESENTAR

• La posada en comú de resultats o presentacions requereix habilitar una zona específica per a aquesta activitat.
• El foment de la interactivitat entre alumnes, la publicació de documents en línia i l’intercanvi d’informació s’ha 
   de poder gestionar sense problemes i amb seguretat digital.
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www.grupefebe.com

Per contractar  
el Programa 

truca al 
93 474 40 66

Beneficis
El Programa Innovació Educativa resulta indispensable per a aquelles escoles que volen fomentar 
l’aprenentatge cooperatiu.

• Apliquem el concepte pedagògic als espais
• Generem espais innovadors i transformadors
• Potenciem la implicació dels alumnes i dels professors 
• Fomentem l’aprenentatge actiu
• Apostem per les noves tecnologies i el núvol
• Garantim la seguretat i la fiabilitat digital de l’entorn educatiu

Disposar d’una Escola Segura, Saludable i Sostenible és necessari per poder educar amb la garantia de 
potenciar la concentració, el confort i la seguretat de professors i alumnes en un entorn innovador.

INTERACTUAR

• Cal replantejar els espais per tal que la tecnologia permeti la interactivitat entre els alumnes i els permeti 
   participar activament.
• Apliquem solucions tecnològiques que van des de dispositius  mòbils, a pantalles interactives, tauletes, etc...

INTERCANVIAR

• Arrangem espais perquè siguin col·laboratius  i fomentin el treball en equip.
• Les TIC resulten indispensables per crear una forma més eficaç de comunicar i col·laborar.

DESENVOLUPAR

• Disposem d’espais que permetin un aprenentatge informal i convidin a l’autoreflexió.


