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Els espais al nou model educatiu

 REPLANTEJAMENT DELS ESPAIS

L’escola del S.XXI fonamenta les seves bases sobre un nou model pedagògic que ja és una realitat. Aquest 
canvi demana personalitzar l’aprenentatge, reformular l’avaluació, la formació i la capacitació dels docents i dels 
alumnes. L’adaptació i modelatge dels diferents espais de cada centre és una de les palanques envers el 
nou model educatiu.

 EXPERIÈNCIA

Des de fa més de 20 anys, a Efebé som experts en l’adequació i la transformació dels espais, per això us 
acompanyem durant aquest procés de canvi, construint i dissenyant espais innovadors i transversals. 

 CREATIVITAT I APRENENTATGE

Els espais passen a tenir un nou protagonisme però tots ells, espais comuns, aules, patis, vestidors, etc.. s’han 
d’adequar per generar ambients de treball que fomentin la creativitat i l’aprenentatge, alhora que han de 
ser facilitadors de la implantació de les noves tendències pedagògiques.

 OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 

Els espais dels centres educatius han d’estar concebuts per poder garantir una educació 
inclusiva, equitativa i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per  
a tothom.

Espais transformadors

 ESPAIS EXTERIORS

 AULES



 SALA DE PROFESSORS

 LABORATORIS

 VESTIDORS

 RECEPCIÓ I ESPAIS COMUNS
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www.grupefebe.com

Per contractar  
a Efebé 
truca al 

93 474 40 66

Fases de treball

1. Anàlisi: Treballem directament amb l’equip de cada centre per identificar i definir quines són les necessitats.

2. Definició: Personalitzem el projecte garantint les millors solucions tècniques i materials adaptats a les pos-
sibilitats i al pressupost designat.

3. Planificació: Presentem una programació temporal i econòmica que és el nostre compromís.

4. Execució: Despleguem les fases del projecte amb un diàleg permanent i uns punts de control que en ga-
ranteixen la correcta execució.

Metodologia que apliquem

La nostra filosofia de transformació d’espais es basa en els següents criteris:

• Generem espais flexibles i multifuncionals
• Millorem el confort dels espais i del mobiliari
• Creem ambients que fomenten la concentració i creativitat
• Integrem les tecnologies i potenciem la connectivitat
• Equipem i dissenyem en termes de sostenibilitat ambiental
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