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Les Escoles necessiten reconvertir els seus espais per adequar-los degudament al Projecte Educatiu i pedagògic 
que volen dur a terme. Segons les necessitats metodològiques cal disposar d’espais que permetin fomentar la creativi-
tat, integrar les noves tecnologies i implicar tot l’equip docent.

El Programa Projecte Educatiu d’Efebé l’hem creat per dotar a les escoles d’espais flexibles, connectats i multifun-
cionals, amb el confort necessari per fomentar un ambient creatiu i motivador tant pels alumnes com per l’equip docent 
i el personal del centre.

Els elements funcionals d’aquest programa són:

• Connectivitat: Definim conjuntament amb l’Escola les millors alternatives de connectivitat per potenciar el treball a  
   l’aula i la millora de la productivitat de l’equip docent i administratiu.

• Flexibilitat: Les noves metodologies pedagògiques requereixen espais amb una alta capacitat de transformació per 
   adaptar-se a les diverses activitats com: treballar per projectes, desdoblaments, gammificació, aula invertida, racons   
   creatius, etc...

• Multifuncionalitat: Disposem del mobiliari i dels equipaments tecnològics que faciliten el desplegament de les activi-
   tats educatives i pedagògiques.

• Confort: El confort del espais és indispensable i el considerem des de diverses vessants: ergonomia, temperatura, 
   humitat, il·luminació, contaminació acústica i qualitat de l’aire.

• Higiene: Determinem els plans d’actuació pels espais que requereixen una especial cura com són el menjador, el 
   gimnàs, les aules... en funció de la normativa vigent.
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Espais de l’escola

AULA

L’aula és l’espai flexible on es duu a terme l’actuació pedagògica. Cal que les aules estiguin adaptades a les 
noves metodologies d’aprenentatge, per això incorporem:

• Connectivitat: En funció de la tipologia d’aula 
   i la seva funcionalitat cal preveure 
 - Cablejat o wifi
 - Custòdia i recàrrega: Tablets i portàtils.

• Flexibilitat: Adequació de l’espai i del mobiliari 
   que afavoreixi:
 - El treball per projectes
 - Desdoblaments
 - Gammificació
 - Aula invertida 
 - Racons creatius

• Confort: Millors condicions de confort en:
 - Il·luminació 
 - Regulació de la temperatura
 - Qualitat de l’aire
 - Minimització de l’impacte acústic

SALA DE PROFESSORS

L’equip docent requereix del seu espai per poder fer reunions, treballar els continguts i les metodologies de les 
matèries, fomentar la creativitat, alhora que ha de ser un espai de concentració i descans.

• Espai de treball individual
• Espais de reunions i treball en equip
• Espai de descans
• Racons de creativitat
• Connectivitat: En funció de la tipologia d’aula i la seva funcionalitat cal preveure cablejat o wifi

RECEPCIÓ I ESPAIS COMUNS

Aquests espais milloren la imatge del centre i són específics i propis per cada escola.

• Transmeten els valors del centre
• Són els canals de comunicació amb l’escola, els alumnes i les famílies

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

Amb la finalitat de millorar l’ambient de treball, la productivitat i la salut del personal no docent les nostres actua-
cions s’ocupen de:

• Ergonomia en el lloc de treball
• Confort ambiental per assegurar les millors condicions de treball amb la il·luminació, la regulació  
   de la temperatura i el control de la qualitat de l’aire

MENJADOR I CUINA

Espais que han de seguir les normatives en alimentació i alhora ser llocs confortables i higiènics per treballar 
hàbits saludables amb els alumnes.

• Confort ambiental per a minimitzar el soroll i regular la temperatura
• Materials adequats fàcils de netejar per evitar contaminació creuada en la manipulació alimentària
• Espais especials segurs per treballar a la cuina amb els alumnes
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PATIS D’ESCOLA I PISTES ESPORTIVES

Disposar de zones lúdiques exteriors ben 
condicionadesens permet tenir espais on podem 
educar en lleure i transmetre els valors del centre 
tot jugant.

Patis

• Adequació d’espais de joc infantil
• Paviments de cautxú adaptats a la normativa
• Espais de protecció solar sota tendal
• Equipament de jocs infantils segurs i normatius
• Horta i jardineria per cultivar i aprendre

Pista esportiva

• Adequació d’espais exteriors per a la pràctica d’esports
• Paviment tou o gespa artificial per adequar les instal·lacions a l’ús federatiu
• Renovació de porteries de futbol i cistelles de basquet
• Adequació d’espais per al seguiment de les activitats esportives (grades, banquetes, fonts, etc...)

GIMNÀS I VESTIDORS

Disposar de les mesures apropiades per al gimnàs i els vestidors és un requisit indispensable per aquells 
centres que vetllen per la higiene i el confort.

• Paviment de seguretat continu i antilliscant en vestidors especialitzat en zones esportives.
• Revestiment de parets fàcilment netejables
• Falsos sostres registrables 
• Sistemes de subjecció i seguretat en banys adaptats
• Equipament especialitzat per a vestidors i zones de pràctica esportiva
• Control de la legionel·la en els punts terminals d’aixetes
• Ventilació forçada per a garantir les condicions ambientals
• Materials higiènics que eviten la proliferació de fongs
• Dispensadors de paper i sabó d’un sol ús 
• Sistemes eficients de reducció dels consums d’aigua i d’electricitat

Beneficis
El Programa Projecte Educatiu aporta els beneficis de tenir espais adequats a les noves necessitats metodo-
lògiques i pedagògiques del Projecte Educatiu del centre.

• Dota als espais de flexibilitat
• Crea espais multifuncionals
• Aporta la connectivitat necessària
• Millora el confort ambiental
• Fomenta la creativitat i la implicació d’alumnes i professors
• Integra les noves tecnologies
• Potencia les zones lúdiques i els espais exteriors


