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1. DADES GENERALS DEL CENTRE 

 

 

 

Nom: INS Antoni Pous i Argila 

Adreça completa:  Av./Roma, 260 08560 Manlleu   (Barcelona) 

Correu electrònic: ies-antoni-pous@xtec.cat 

Web: http://agora.xtec.cat/ies-antoni-pous/ 

Twitter: @INSAntoniPous 

Titularitat:  Centre Públic (Dep. Ensenyament). Centre d’alta complexitat 

Nivells educatius que ofereix: ESO-BATXILLERAT-CICLES FORMATIUS de la família de serveis a 

al comunitat (CFGM de TAPSD, CFGS de TEI i TIS). USEE 

Dades de contacte de la persona de referència: Enedina Bosch Rebés (Cap d’estudis INS) 

Telef: 938513705 INS Antoni Pous. 
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2. MEMÒRIA DEL PROCÉS 

En aquest apartat presentem primer d’on partim, la necessitat de canvi que ens va fer 

presentar-nos al Hack the school i seguidament analitzem cada una de les fases del procés, les 

accions realitzades i com s’ha anat vivint.  

 

2.1 LA NECESSITAT DE CANVI 

L’INS Antoni Pous és un centre de titularitat pública que es va construir fa 35 anys. Inicialment 

acollia estudis de BUP i COU i es va dissenyar pensant en les necessitats i alumnat del moment.  

Actualment el centre acull una oferta variada d’estudis (ESO, BAT, USEE, Aula Oberta, Cicles 

Formatius d’Educació Infantil, Integració Social i Atenció a Persones en Situació de 

Dependència) i per tant, en una gran diversitat d’alumnat i de necessitats formatives. 

 

 

 

 

 

 

 

 El centre, en aquests moments es troba en una fase d’autoreflexió i replantejament en 

diversos àmbits (d’organització, de pedagogia, d’espais). Hem entrat a formar part del projecte 

“Escola Nova 21” i també estem “E2Cat” a nivell de qualitat. També participem al 

“Desendolla’t” per millorar l’eficiència 

energètica.    

Ens va cridar molt l’atenció el projecte Hack the 

school perquè des de fa temps, detectem 

mancances a nivell d’espais. Ens manquen 

espais on realitzar metodologies docents 

diferents (espais oberts i flexibles, a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

activitats a l’exterior, zones d’exposicions, 

zones de debat i assemblea…). També ens 

manquen espais acollidors i de relació, on els 

alumnes poden estar amb tranquil·litat. També 

tenim certs conflictes amb el veïnat quan els alumnes surten a hores d’esbarjo. Aquestes 
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mancances s’han anat detectant a través de tutories, converses, observació, resultats 

d’enquestes… 

Partíem que l’INS Antoni Pous és un centre bonic i amb moltes potencialitats, el qual 

repensant i reestructurant certs espais podríem millorar molt a nivell pedagògic i de 

convivència.  

Inicialment, la nostra idea era començar pels espais de pas (“hall” i passadís principal) i els 

espais de lleure (el pati i el bar). Aquestes zones són amplies, lluminoses i amb moltes 

potencialitats. 

L’objectiu del canvi per tant era que aquests espais servissin per: 

 ampliació funcional de la pròpia aula 

 dinàmiques de grup 

 conversa informal (entre alumnes i alumnes amb professors) 

 tutories individuals i de grup 

 mediació 

 sessions de relax 

 zona d’estudi compartit interior i exterior 

Les millores que preveiem que podríem aconseguir a través d’aquests canvis serien: 

 ampliar els espais docents, descongestionant les aules 

 diversificar les metodologies pedagògiques  

 potenciar el treball cooperatiu 

 facilitar el benestar de l’alumnat tant en hores lectives com d’esbarjo 

 millora de la convivència de la comunitat educativa 

 incrementar o millorar el sentiment de pertinença de l’alumnat en el centre 

 

Entrar al Projecte Hack the school va ser per nosaltres una gran oportunitat doncs, tot i ser 

conscients de la necessitats de canvi d’espais, costa saber com fer-ho, per on anar, per on 

començar. Hack the school ens ha facilitat la guia de per on anar, el reflexionar de manera 

ordenada, el treballar de manera col.laborativa i en definitiva, fer possible el canvi. 

Moltes gràcies Hack the school ! 
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2.2 EL PROCÉS VISCUT    

La participació en el procés ha passat per vàries etapes. Inicialment ens vàrem assenyalar unes 

fases, prenent com a punt de partida la guia i adequant-la a la realitat del nostre centre.  

Analitzem com hem viscut cada una de les fases i la seva temporalització;  

 

 

FASE 1 COMENCEM  (20/02/2017 A 17/03/2017) 

Fase que ens serveix per posar en comú expectatives, motivacions, inspiracions i recollir 

opinió de tota la comunitat) 

 

 

CONTAGIEM L’ENTUSIASME ! AMPLIEM LA MIRADA DEL 21/02/2017  A 

17/03/2017 

 

Dins aquesta acció s’ha realitzat;  

 Presentació del projecte Hack the school al 

Claustre de professors 

 

 Presentació del projecte Hack the school al 

Consell Escolar 

 

 Enquesta inicial al Claustre de professors 

 

 Crear un llençol de suggeriments a la sala 

de professors i convidar professors i 

personal de PAS a dir-hi la seva 

 

 Crear un espai per cercar inspiracions a la 

sala de professors (imatges) 

 

 Importància de difondre les accions i 

explicar què s’està fent dia a dia. Amb 

aquest objectiu acordem  
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Enllaç directe a la web del centre 

 
 

 

 Obrir un espai web (BLOG) des 

d’on s’anirà compartint 

informació de tot el procés. Un 

espai obert a noves propostes i 

que pot ser consultat per a 

tothom.  I enllaçar-la a la web del 

centre 

 

(https://hacktheschoolantonipous

.wordpress.com/entrades/) 

 

 

 

 

 També s’acorda fer-ho visible i participatiu a través de 

TWITER  

(https://twitter.com/INSAntoniPous?ref_src=twsrctfw)  

 

 

 FACEBOOK 

(https://www.facebook.com/insantonipous/?ref=aymt_h

omepage_panel) 

 

  

https://hacktheschoolantonipous.wordpress.com/entrades/
https://hacktheschoolantonipous.wordpress.com/entrades/
https://twitter.com/INSAntoniPous?ref_src=twsrctfw
https://www.facebook.com/insantonipous/?ref=aymt_homepage_panel
https://www.facebook.com/insantonipous/?ref=aymt_homepage_panel
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VENIU AMB NOSALTRES ! AMPLIEM LA MIRADA DEL 21/02/2017  A 17/03/2017 

En aquesta activitat hem convidat i passejat conjuntament pels espais del centre amb diversos 

convidats externs els quals la seva mirada ens era especialment rellevant;  

 Arquitecte (Laura Coll) – recull informació Iolanda Salamanca 

 Professional extern OPE (Ajuntament de Manlleu) - recull informació Iolanda 

Salamanca 

 Expert en espais Escoles Bressol Vic (Marta Casellas) - recull informació Jordi Birosta 

 Membre de l’AMPA i professora de la UdV (Mercè Carrera) - recull informació Xaro 

Alcaraz 

Interessantíssima la visió dels experts i de persones externes al centre. Una visió fresca, 

oberta, neutre, objectiva.. 

AMB ULLS D'INFANT/JOVE! AMPLIEM LA MIRADA DEL 21/02/2017  A 17/03/2017 

 

Per a aquesta activitat es va demanar 

al Claustre de professors persones que 

tinguessin ganes d’implicar-se i fer 

accions amb el seu grup d’alumnes 

deixant oberta la forma de fer-ho. La 

resposta va ser que pràcticament la 

meitat del claustre (uns 30 professors) 

van estar participant de manera activa 

involucrant l’alumnat i valorant els 

espais del centre.    

Durant aquesta primera fase d’inici 

del projecte hi ha hagut una bona 

resposta per part de tota la 

comunitat educativa. Tothom, poc 

a o molt, anava dient la seva, 

posant el seu granet de sorra, 

aportant idees verbalment, que 

després convidàvem a plasmar al 

llençol d’idees. També trobant 

situacions, moments, diàlegs que 

anaven impregnant la idea de canvi 

d’espais.  
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Alumnat de Cicles Formatius 

reflexionen sobre els espais  

 

3r d’ESO treballen les 

emocions a través dels espais 

tot interpretant un plànol  

Els de 2n d’ESO veuen que el 

pati té motes potencialitats  

1r d’ESO s’ha passejat per tot 

el centre per veure les 

potencialitats dels espais  

Els de Català de 3r d’ESO han 

fet un article a la revista del 

centre explicant el projecte 

Hack the school   

A 4rt, amb dibuix tècnic han 

fet unes maquetes increïbles 

del centre  
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FASE 2 DESCOBRIM  (20/03/2017 A 07/04/2017)  

Fase per analitzar tota la informació aportada – murals, activitats d’aula... 

 

DIALOGUEM SOBRE ELS ESPAIS. 2A_QUÈ ENS HA 

DIT EL MURAL? I ELS CONVIDATS? I ELS 

INFANTS/JOVES? (26/04/2017) 

Es realitza una sessió amb l’equip impulsor i part de la 

direcció del centre per analitzar tota la informació, idees, 

propostes... aportades per totes les parts fins al 

moment.  

Una sessió plena de materials que desperten 

l’entusiasme de tots. A vegades és difícil posar ordre a 

aqueta muntanya de propostes. 

 

ANALITZEM ELS ESPAIS/RECAPITULEM INFORMACIÓ 

(28/04/2017) 

Dialogant, analitzant, sospesant;   

 les idees del mural de la sala de professors 

 Les idees aportades pels infants 

 Les idees aportades pel grup d’experts 

 Les idees aportades pel grup motor 

Arribem a; 

La idea principal des d’on cal planificar els espais és “què volem que passi als espais del 

centre” 

 Espais per ser, estar, per aprendre i espai per compartir i conviure  

 Cooperació, respecte, cooperació innovació i creació (fer viure el projecte de centre a 

través dels espais) 

També ens adonem que caldria ordenar els espais – per a què és cada espai ? Espais clars i 

delimitats 

Acordem que, si bé hi ha molt camí a recórrer, per iniciar el procés de canvi acotem i acordem 

el canvi en uns espais determinats. Tenint clar que és un camí que ara just comença i que anirà 

donant forma amb el pas del temps.     
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Acordem que treballarem, en la mesura del possible amb materials reciclats. Tant per seguir la 

línia d’escola verda que fa anys es treballa des del centre com per abaratir costos i treballar 

entre els alumnes la consciència mediambiental i de consum.    

Una altra idea important és involucrar el màxim tota la comunitat educativa en la creació 

d’espais i en la construcció dels nous elements. Aquest és un aspecte indispensable per crear 

un sentiment de pertinença, estimar i cuidar els espais ens els quals tots passem moltes hores.  

Acordem basar el projecte actual en tres espais bàsics a modificar. Tots ells seguint l’ideal de ;  

“Espais per ser, estar, per aprendre i espai per compartir i conviure”  

ESPAI DEL HALL (passadís gran central) 

– Millorar el tema de les exposicions – ordenar. Ampliar també a altres possibilitats 

d’exposició. Buscar eines on exposar (els suports). 

– Micro-Racons, espais acollidors interns per estar xerrant, relaxats a les hores d’esbarjo o 

treball en equip.  Evitar que els alumnes surtin tots a fora a les hores lliures.  Sofàs, puffs i 

algunes taules.  Idea per poder crear aquests micro-racons és a través de Coo-creació, tallers, 

materials reciclats, aula oberta, USEE.. Idea per treballar-ho també podria ser dins el treball 

per projecte dels diferents cursos que com activitat final sigui l’adequació dels espais. 

-crear un grup de responsables que es cuidi del manteniment 

 

ESPAI DEL BAR 

– Un espai que sigui acollidor, que convidi a estar-hi. Vida, posar-li un nom. Millorar l’acústica, 

el mobiliari, decoració, cadires, posar-hi plantes – passadís de sobre. 

– Que hi hagi coses a fer. Microones,  revistes, per poder llegir, aula d’estudi... 

- Un espai on es puguin realitzar treballs en grup, petites reunions, etc...  

 

ESPAIS EXTERIOR (PATI GRAN I PATI PETIT) 

– Crear una Aula exterior en diferents formats, taules i bancs, grada (tres graons), bancs en 

cercle (al pati dels castanyers), pissarra mòbil, … 

– Espais lúdics. Ampliar les possibilitats d’activitat lúdica de l’alumnat (rocòdrom, escacs..) 

– Espais tranquils, acollidors  i bonics per a relaxar-se 

– Cercar col·laboració externa per mantenir els patis més bonics 
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FASE 3 CO-CREEM (18/04/2017 A 6/05/2017) 

Fase per crear conjuntament idees, solucions. prototipar-les i acordar accions de canvi 

  

DECIDIM ELS CRITERIS DE LA TRANSFORMACIÓ. DESTAQUEM ELS PRINCIPALS CRITERIS 

SOBRE ELS QUALS ES FONAMENTARÀ EL CANVI. LA IDEACIÓ (28/04/2017) 

Ara ja tenim clar les idees i això ens ajuda a guiar les propostes 

Tenim clar que volem:  

 Espais per ser, estar, per aprendre i espai per compartir i conviure  

 Espais que fomentin, tant en la seva elaboració com en el resultat final, la cooperació, 

el respecte, la  innovació i creació (fer viure el projecte de centre a través dels espais).  

 Treballar amb material reciclat (seguint la línia d’escola verda del centre) 

 Co-crear-los amb la implicació de tota la comunitat educativa 

 

PLUJA D’IDEES, SELECCIÓ D’IDEES I  DESCRIPCIÓ DE LA IDEA (28/04/2017 A 

30/04/2017) 

 

Creem la màxima quantitat d’idees possibles per transformar els espais. Seleccionem les idees 

i les refinem. 

Ara que ja sabem concretament el què i els espais, tornem altre cop a la recerca d’idees i 

materials concrets. Les noves tecnologies són una font inesgotable d’inspiració i part de 

l’activitat transcórrer a través de les noves tecnologies.  El correu i el wattsapp treu fum ! 

En aquesta cerca d’idees també hi ha una font importantíssima d’inspiració, la visita a altres 

centre. Unes visites que fem amb ulls ben oberts. 

 Visita a l’INS Moisès Broggi 

 Visita a Instituto Eskurtze (Bilbao) 

-   
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EXPERIMENTEM I DONEM FORMA A LA NOSTRA IDEA  (30/04/2017 AL 03/05/2017) 

Creem croquis i prototips de la idea seleccionada a través de fotomuntatges. El fotomuntatge 

ens ajuda a visualitzar els espais amb allò que hem anat pensant i incorporar les idees 

acordades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’espai del Bar actual 

L’espai de Bar que ens 

agradaria 

Els fotomuntatges que ens 

proposa l’arquitecte ens van 

ideals per visualitzar les canvis 

 

També hem començar a provar 

si l’aula exterior en funciona per 

fer... matemàtiques, valors, 

treball en grup.. . 

I el micro-

racó creat a 

tota hora 

està ple ! 
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TESTEGEU! QUÈ US SEMBLA?  (03/04/07 AL 05/04/07)  

Recollim una mirada nova abans de construir el prototip definitiu. 

 

Mostrem i expliquem els fotomuntatges a:  

 Alumnat d’ESO 

 Alumnat de Cicles Formatius 

 Reunió de Delegats i Subdelegats 

 Professorat 

 Equip directiu 

Què ens en diuen:  

Alumnat 

En general els canvis els han sorprès molt positivament, i el fet de veure-ho amb fotomuntatges o explicar-los sobre la maqueta en 

3D, els ha ajudat a fer-se una idea més clara de tot el que podran disposar en breu. 

El més petits (1r cicle) sobretot han demanat quan estarà acabat, i si podran sortir sovint de les aules per fer classe a altres indrets. 

Els més grans (2n cicle) patien sobretot per si no es respectava el mobiliari, però quan els hem dit que hauria d’haver un treball de 

conscienciació darrere de tots aquests canvis, s’han ofert per ajudar a conscienciar als més petits. 

Respecte als de batxillerat, sols comentar que els canvis els han agradat molt, però els preocupa no poder-ho veure acabat abans 

que marxin del centre. 

A l’alumnat de cicles formatius, els ha agradat els canvis proposats, sobretot respecte el bar. Ja havien expressat que era un dels 

espais menys agradables, i els canvis sembla que els i les convidarà a utilitzar-lo amb més assiduïtat. Els ha sorprès el fet que 

puguin disposar d’accés lliure als patis i puguin gaudir dels microracons així com utilitzar-los com espais d’aprenentatge. Han 

destacat el fet de posar grades als patis com un aspecte molt positiu. 

Delegats de Cicles Formatius 

Els han impressionat veure els fotomuntatges. Sembla com un somni fet realitat. Els ha agradat especialment el bar i el pati petit 

(el pati dels castanyers). També els agraden els microracons. 

Els alumnes de 2n els sap molt greu no poder veure es canvis. Els alumnes de 1r tenen ganes de poder-ho veure i demanen quan 

es farà tot això i si ja ho veuran el curs vinent.  

Professorat 

En general els canvis els han agradat molt, opinen que els espais seran més confortables i atractius. Creuen també que és bo fer 

participar als alumnes d’aquests canvis, perquè així ho respectaran. També creuen que tenir la possibilitat de sortir de les aules, i 

fer classe a altres indrets serà molt interessant i ajudarà a canviar metodologies. 

En general, aquests canvis són vistos positivament, i sembla ser que tothom està molt engrescat i d’acord amb una idea: que 

aquest serà un procés que s’haurà de fer a poc a poc, però que cal portar-lo a terme. 

La direcció del centre 

Els fa por alguns dels canvis, tot i que són conscients que s’ha de fer, provar, i si no funciona, ja es tornarà a modificar. Demanen 

respectar els llocs de pas i estar alerta en temes de neteja i manteniment del mobiliari.    
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Preveiem la implementació i la gestió de la transducció  (05/05/2017) 

Ara que ja sabem què volem  i com ho volem,  falta planificar com implementar-ho realment. 

Per fer-ho ordenem les idees a través d’un CANVÀS 

https://www.genial.ly/590ed8e336eb5329642f2364/hack-the-school-copy 

 

  

https://www.genial.ly/590ed8e336eb5329642f2364/hack-the-school-copy
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FASE 4 VALOREM  (5/05/2017) 

 

RECOLLIM VIVÈNCIES I APRENENTATGES.  

 

Durant tot el procés, hem anat recollint, sorpresos, les diverses vivències i aprenentatges que 

el projecte ens ha aportat. 

Recollim totes aquestes impressions i les presentem de manera ordenada a l’apartat  4. EL 

PROCÉS DE COCREACIÓ I LA REFLEXIÓ PEDAGÒGICA AL LLARG DEL PROCÉS. 

Aquí deixem només unes imatges de totes aquestes intenses vivències i us convidem a 

visualitzar-ho també a través del BLOG  

 

 

  

Un mural de pluja 

d’idees que va quedar 

petit de tantes 

aportacions  

Una proposta feta 

realitat – L’aula 

exterior 

Un canvi; fer classe a 

l’exterior, una realitat 
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3. EL MICROPROJECTE QUE PRESENTEM 

Després de tot el treball realitzat, s’acorda prioritzar la transformació de quatre espais; la zona del bar, 

el hall (passadís principal del centre), l’espai del pati gran i l’espai del pati petits. A continuació 

presentem cada una de les propostes: 

L’ESPAI DEL BAR 

– Un espai que sigui acollidor, que convidi a estar-hi. Vida, posar-li un nom. Millorar l’acústica, 

el mobiliari, decoració, cadires, posar-hi plantes – passadís de sobre. 

– Que hi hagi coses a fer. Microones,  revistes, per poder llegir, aula d’estudi... 

- Un espai on es puguin realitzar treballs en grup, petites reunions, etc...  

 
Què volem que passi 

en aquest espai 
Què hi ha 
d’haver 

Que tenim Què cal fer/comparar PRESSUPOST 

Zona per menjar i 
també com a sala 
d’estudis o treball 
en grup 

-Barra i 
tamborets 
 
-Microones 
 
-Taules i 
cadires  

Disposem de 
tamborets nous 
(10 unitats) 
 
 
4 taules grans i 
cadires 

Comprar barra 
(PRESSUPOST) 
 
Comprar microones 
 
Pintar les taules i cadires 
de color diferent per 
diferenciar-ho de les 
aules (alumnes) 

800,00 € 
 

 
 50,00 € 
 
 30,00 €  
 pintura 

Espai per parlar 
distesament i estar 
relaxat  

 

-Algun sofà 
amb palets i 
coixins 
 

 

 
-Llibreria 

Perfecte a la foto. 
Però un de gran o 
dos petits com a 
molt 
 
Llibres, revistes, 
diaris 

Fer sofàs de palets amb 
coixins i taula petita 
(palets - donació – feina 
de pintar-los i construir-
ho – alumnat) 
Fer llibreria de palets 
(alumnes) 

400,00 € 
coixins i 
pintura 
 

 
   0,00 

Espai d’exposició 
artística 

-Espai 
d’exposició 
artística on els 
alumnes 
poden decidir 
què posar-hi.  

Falta sistema de 
subjecció de 
quadres, pòsters, 
etc.  

Sistema de subjecció 
d’exposicions 

 50,00 € 
 

Millorar la decoració  -Pintar tot 
blanc 

 
-Posar plantes 
dalt la barana 

 

-Pintar l’espai (Pintor) 
 
-Pots d’aigua amb 
plantes - fàcils de fer 
(alumnes) 

560,00 € 
 
  
 0,00 

  
 

 1.890 € 
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L’espai de bar actual en FOTOGRAFIA i PLÀNOL 

Proposta d’espai de bar en FOTOMUNTATGE i PLÀNOL  
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ESPAI DEL HALL (PASSADÍS CENTRAL) 

– Millorar el tema de les exposicions – ordenar. Ampliar també a altres possibilitats 

d’exposició. Buscar eines on exposar (els suports). 

– Micro-Racons, espais acollidors interns per estar xerrant, relaxats a les hores d’esbarjo o 

treball en equip.  Evitar que els alumnes surtin tots a fora a les hores lliures.  Sofàs, puffs i 

algunes taules.  Idea per poder crear aquests micro-racons és a través de Coo-creació, tallers, 

materials reciclats, aula oberta, USEE.. Idea per treballar-ho també podria ser dins el treball 

per projecte dels diferents cursos que com activitat final sigui l’adequació dels espais. 

-crear un grup de responsables que es cuidi del manteniment 

Què volem 
que passi ? 

Què hi ha 
d’haver 

Que tenim Què cal fer/comparar PRESSUPOST 

Exposicions de 
treballs dels 
alumnes 

-Guies a les 
parets 
 
-cavallets amb 
cartró ploma 
-taules 
 
-expositor de 
metacrilat per 
enganxar amb 
imants 

 
-taules. Potser caldria 
buscar com millorar-
les(roba, títols 
d’exposició...) 
 
 
- estanteries molt 
velles 

 
Guies 
Cavallets 
Expositors 
 
Cal pintar de blanc i 
posar més prestatges a 
les estanteries 
existents  re ubicar-les 
(alumnat) 
 
Redistribució per 
temàtiques: (Alumnat) 

 

 
  100,00 € 
  200,00 € 
2.400,00 € 
 
   50,00 € 

Espai 
d’exposició 
artística 
 

-Espai 
d’exposició 
artística 
gestionat per 
l’alumnat 
- artistes externs 
puguin exposar 

Falta sistema de 
subjecció de quadres, 
pòsters, fotos, 
escultura etc.  

Diferents sistemes de 
subjecció d’exposicions. 
 
ADJUDICAR ESPAI 

  100,00 € 

Micro racons  -Sofàs i/o pufs 
per seure i 
coixins 
-taules per 
poder escriure, 
deixar un got 
-intimitat 

 

 
-Pufs de rodes 
 
-cortines 

Sofàs de palets  
Coixins 
(palets - donació – feina 
de pintar-los i construir-
ho – alumnat) 
 
Taules amb les rodes 
grans i vileda a sobre 
 
Cortines 

 720,00 € 
coixins i 
pintura 
 
 
 
 260,00 € 
 
 250,00 € 

    4.080,00 € 

     



 

 

 

20 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’espai actual del Hall (passadís central) i plànol 
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Proposta de l’espai del Hall (passadís central) en FOTOMUNTATGE i PLÀNOL 
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ESPAI EXTERIOR (PATI  PETIT) 

 

– Crear una Aula exterior en diferents formats, taules i bancs, grada (tres graons), bancs en 

cercle (al pati dels castanyers), pissarra mòbil, … 

– Espais lúdics. Ampliar les possibilitats d’activitat lúdica de l’alumnat (rocòdrom, escacs..) 

– Espais tranquils, acollidors  i bonics per a relaxar-se 

– Cercar col·laboració externa per mantenir els patis més bonics 

 

 
Què volem que 
passi ? 

Què hi ha d’haver Què tenim 
Què cal 
fer/comparar 

PRESSUPOST 

Espai per l’estona 
d’esbarjo i relax. 
Espai acollidors 
que convidi a 
estar-hi 

 

-Taules amb bancs 
 
-Algun sofà amb palets i 
coixins 
 
-Hamaques 

4 taules i 
bancs 
 

 

 

 

 

 

 
Sofàs, tumbones 
i taules 
petites  amb 
palets 
 
Hamaques 

 

 
600,00 € 

 
300,00 € 

Aula exterior amb 
diferents formats 
que faciliti 
diferents 
dinàmiques 

-taules i bancs 
 
-espai circular d’assemblea 

4 taules i 
bancs 
 
-- 

falta 
manteniment 
 
bancs en forma 
circular fent 
assemblea 
(alumnat) 
 

 
  0,00 € 

 

Espai per festivals, 
trobades, 
dinàmiques en 
grup 

 

-Tarima 
 
-Grades 

- -Tarima 
 
-Grades 

  500,00 € 
 

1.500,00 € 

Millorar l’aspecte 
del jardí 

-Jardineres amb flors per 
millorar l’estètica però 
alhora els alumnes es 
podrien responsabilitzar de 
cuidar-les.  
Millora de l’estat de la 
gespa  

pati de gespa 
però poc 
cuidada 

Cercar un acord 
amb institució 
per la millora de 
la jardineria 
(Projecte d’APS) 

0 

 
 
 
 

0,00 

    2.900 € 
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Espai actual del pati petit en FOTOGRAFIA i PLÀNOL 
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Proposta de l’espai del pati petit en FOTOMUNTATGE i PLÀNOL 

Tarima 
Sofàs palets exterior 

Taules i bancs Zona d’assemblea 
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ESPAI EXTERIOR (PATI  GRAN) 

 

– Crear una Aula exterior en diferents formats, taules i bancs, grada (tres graons), bancs en 

cercle (al pati dels castanyers), pissarra mòbil, … 

– Espais lúdics. Ampliar les possibilitats d’activitat lúdica de l’alumnat (rocòdrom, escacs..) 

– Espais tranquils, acollidors  i bonics per a relaxar-se 

– Cercar col·laboració externa per mantenir els patis més bonics 

Què volem que passi ? Què hi ha 
d’haver 

Que tenim Què cal fer/comparar PRESSUPOST 

Espai per jugar, per treure el 
màxim de rendiment a 
l’estona d’esbarjo, amb més 
possibilitats de joc 

 

-Rocòdrom 
 
-Tres en ratlla 
pintat al terra 
i altres jocs 
 
-Joc d’escacs 
gegant 

- 
 

 

 
Cal pensar on 
es pot ubicar 
i pintar el 
tauler a terra. 

Comprar peces 
rocòdrom (Projecte 
alumnat educació 
física) 
 
Pintar joc d’escacs 
(alumnes projecte) 
 
Pintar tres en ratlla 
(alumnes projecte) 

1.300,00 € 
 

 

 

 

 
100,00 € 

 

 

Espai aula exterior  
-treball amb grup d’alumnes 
-Tutoria de grup 
-Tutoria individual 
alumne/professor 
-Treball personal de l’alumne 

-Taules amb 
bancs  
- pissarra 
mòbil 
 
-Grades 
mirant a la 
pista 

4 taules i 
bancs  

 
pissarra mòbil 
 
Travesses de jardí i 
moviment de terres 

 
400,00 € 

 
2.000,00 € 

Ampliar zona tranquil.la 

 

-Taules amb 
bancs  

4 taules i 
bancs  

  

Millorar l’aspecte del jardí millorar la 
zona de gespa 

zona de 
gespa poc 
cuidada 

Cercar un acord amb 
institució per la 
millora de la jardineria 
(Projecte d’APS)  

 

   
 

3.800,00 € 
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Espai actual del pati gran en FOTOGRAFIA i PLÀNOL 

Espai amb molt pocs usos. 

Només l’hora de pati. Poca 

possibilitat de joc. Regne el 

futbol.  

Aquesta primavera s’han 

col·locat taules i bancs. Ha 

estat una gran millora tant a 

l’hora dels patis com en 

l’augment de l’ús de l’espai 

com a aula exterior.    



 

 

 

27 

  

Proposta de l’espai del pati gran en FOTOMUNTATGE i PLÀNOL 

Aula  exterior.    

Grades que 

permetin fer de la 

pista un espai 

d’escenari per 

ocasions diverses 

Diversitat de jocs 
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RESUM DEL TOTAL PRESSUPOSTAT 

 

Es proposa la creació dels nous espais partint de la co-creació de varis agents implicats (alumnat, 

professorat, personal de PAS, col·laboradors externs..) i l’ús de material reciclat. 

En gran mesura, seran els propis alumnes, guiats pel professorat que portaran a  terme algunes de les 

tasques com ara creació de sofàs i taules amb palets, el disseny i pintura de jocs al terra de grans 

dimensions i la fabricació de les seves peces de joc, el disseny i la instal·lació del rocòdrom horitzontal, 

l’elaboració de puffs amb rodes de cotxe, etc...  També es procurarà utilitzar material reciclat provinent 

de donacions d’empreses properes (palets, rodes...), així com també reaprofitar materials i elements ja 

existents al centre.  Tot i així, hi ha una seguit de materials que necessàriament han de ser de comprats 

o tasques que han de ser realitzades per un professional. Aquests són els únics costos que es 

pressuposten per a cada un dels espais .   

A la taula que s’adjunta a continuació es presenta el resum total de la despesa;  

 

Espai  Pressupost 
Espai del bar 1890,00 € 

Espai del Hall (passadís principal) 4080,00 € 

Espai del pati petit 2900,00 € 

Espai del pati gran 3800,00 € 

TOTAL PRESSUPOST 12670,00 € 
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4. EL PROCÉS DE COCREACIÓ I LA REFLEXIÓ PEDAGÒGICA AL LLARG DEL 

PROCÉS. 

En  aquest darrer procés de valoració i reflexió hem tingut una conversa ben interessant sobre les 

VIVÈNCIES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Com i per què vàreu decidir participar 

al Hack the school ? 

Teníem molt clar que l'espai és un element 

educador i no l’estàvem utilitzant. 

Volem educar 

L'espai condiciona els aprenentatges i la 

convivència. Tenim ganes de millorar-ho. 

Quines persones de la comunitat 

educativa han participat ? Hi ha 

algun col·lectiu que no hagi 

interactuat en el procés ? 

Ha participat pràcticament tota la comunitat (gran 

implicació del professorat, l’alumnat, personal de PAS, la 

direcció del centre, Consell Escolar...) 

Som un centre de secundària gran (aprox. 600 alumnes) 

considerat d’alta complexitat. El nivell de participació de les 

famílies al dia a dia del centre és baix. Durant el Hack the 

school únicament hi ha participat a través del consell 

escolar.  

Sóm un centre de màxima complexitat i les famílies 

Què és el que més us 

ha sorprès del procés  

? 

La gran curiositat que ha despertat. També les ganes de parlar-ne i 

participar-ne. 

La gent s'ha donat compte que són beneficiaris del canvi.  

La motivació 

També ens ha sorprès la nostra pròpia capacitat de treball - com es poden 

fer tantes coses a la vegada 

i que ens vinguin a gravar 

Heu viscut algun nou repte de futur 

després d’haver acabat aquest procés  ? 

Siiii. Tenim molt clar que el canvi i la millora o s'atura 

amb Hack the school. Aquest projecte ens ha servit per 

posar-hi l’energia, per iniciar un camí que caldrà anar 

seguint i vincular-lo amb molts altres projectes del 

centre. Escola 21.  

Tenim ganes de poder fer aquest procés a les aules, però 

sóm concients que cal fer camí abans d’arribar-hi.   
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I també sobre els APRENENTATGES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Quin aspecte del prototip ha sigut el més 

valorat per la comunitat educativa ?   

Què significa l’èxit del 

procés per a vosaltres ?   

Que us agradaria que passés en relació a la convivència i a 

l’aprenentatge un cop implementat el prototip ?   

Indica una frase o cita que 

destacaries del procés   
Espais per ser, per estar,  per aprendre, compartir i conviure 

Esperem que millorin les relacions, el sentiment 

de pertinença, l’estima cap al centre per part de 

tota la comunitat educativa.  

 

Una de les finalitats de modificar els espais ha 

estat incrementar els usos d’espais. Esperem que 

aquest sigui un bon incentiu per provar noves 

metodologies i formes de treballar. 

 

Per a nosaltres l’èxit del procés serà poder veure i viure els canvis. Que 

els canvis signifiquin modificacions en les dinàmiques de relacions i 

aprenentatges del centre 

I que tot aquest procés es faci i es visqui de manera compartida per 

tota la comunitat.  

El que més a ha sorprès a nivell de canvi ha estat l'espai 

del bar com a espai real de convivència, com a extensió 

de les aules, millora de la calidesa...  
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5. LA COL·LABORACIÓ ENTRE ELS DIFERENTS MEMBRES DE LA 

COMUNITAT EN LES DIVERSES FASES DEL PROCÉS 

 

Durant el procés s’ha procurat informar i involucrar tota la comunitat educativa.  

S’ha informat i involucrat en el projecte a:  

 Claustre de professors (60 professors de diferents nivells educatius) 

 Consell Escolar (format de pares, AMPA, ajuntament, personal PAS i professorat) 

 Alumant de totes els grups i tapes educatives (4 grups de 1r d’ESO, 3 grups de 2n 

d’ESO, 3 grups de 3r d’ESO, 3 grups de 4r ESO, 4 grups de Batxillerat i 10 grups de 

Cicles Formatius)   

 Famílies i entorn a través de les vies de comunicació digital (blog, twiter i facebbok) 

 L’arquitecte del projecte, la Laura Coll 

 

Per a la creació dels nous espais i dels nous materials comptarem amb el suport de;  

 Alumnat de l’Aula oberta 

 Alumnat del Projecte d’Educació física 

 Projecte d’Aprenentetge i Servei entre alumnat de Cicles Formatius i entitat de caire 

social 

 Donació palets i rodes de cotxe per part d’empreses properes 

 Alumnat de Tecno en el disseny i construcció dels palets 

 Alumnat de la USEE per a la construcció dels puff de rodes 

 Professorat assessorant i acompanyat a l’alumnat en tot aquest procés 

 Personal de PAS i neteja orientant-nos i donant-nos assessorament 

 

En definitiva, un projecte de TOTS i per a TOTS 

 

 

 

Gràcies per confiar en nosaltres i per la il·lusió de viure i veure el canvi.  

 

L’Equip impulsor del Hack the school a l’INS Antoni Pous i Argila 


