
Hack La Farigola
Upside down:
Connectant espais per aprendre amb les emocions

Amb aquest projecte hem

après…

Un procés gràcies a la 

implicació de:

Ho hem explicat al món de 

diverses maneres:
• A trencar límits espacials i promoure connexions 

i relacions físiques i perceptives, hem après a 

veure amb altres ulls, obrir la ment, a la reflexió i 

experimentació amb els espais d’aprenentatge. 

• A proposar i aplicar una metodologia i estratègia 

pròpia de treball. Hem après a tenir confiança en 

nosaltres mateixos i a assolir els reptes, a curt, mig i 

llarg termini, segons avançava el projecte.

• A valorar i enfortir el treball en xarxa, hem 

reforçat els vincles i el sentiment d’identitat i 

pertinença a la comunitat educativa. Hem potenciat 

la intel·ligència col·lectiva treballant de forma 

cooperativa i transversal.

• Famílies, un grup implicat de mares del centre aportant 

aptituds i habilitats diverses: planificant, dissenyant, actuant, 

filmant, muntant l’exposició, donant forma a les propostes…

• Alumnes protagonistes i com a centre del projecte, aprofitant el 

vincle “padrins-fillols”(P34t; P45è i P5 6è) descobrint 

espais, experimentant i els grans, aportant idees per als espais.

• Arquitectes Assignats per la crida amb qui ens vam entendre 

des del minut 1 i han interpretat perfectament els potencials 

físics i espacials de canvi, que eren difícils  d’explicar amb 

paraules. 

• Professionals del lleure que van fer seva la proposta i van 

dissenyar i portar a terme de manera entusiasta les activitats 

amb l’alumnat en hores de migdia.

• Mestres/equip directiu que van viure el procés amb la il·lusió 

de poder materialitzar un projecte pedagògic que feia temps 

que es venia treballant per a Infantil.  

• Amb una exposició interactiva i experimentable del 
projecte i un vídeo per a les famílies.

• Plafó físic de l’AFA a l’escola.
• Butlletí setmanal de l’escola via correu electrònic a les 

famílies i al plafó físic de l’escola cada divendres. 
• Grups de whatsapp de les classes  mitjançant el grup 

principal de famílies delegades. 
• WEB DE CENTRE. http://agora.xtec.cat/ceipfarigolaclot/
• TWITER CENTRE: @EscFarigolaClot
• WEB AFA: http://ampafarigoladelclot.cat/
• TWITER AFA:@afafarigolaclot
• TWITER XINO XANO: @XinoXanoEsplai

Quins reptes ens queden per endavant?

Continuar aportant realitat, viabilitat i concreció al projecte de transformació dels espais, a curt, mig i llarg termini. 

Dotar-nos dels instruments per seguir aprenent a treballar junts, cocreant, valorant, aportant i integrant idees.

Escalar l’experiència en la resta de processos i espais d’intervenció (comissions, projectes, etc.), ampliant la participació i 
corresponsabilització de la comunitat en l’experiència educativa.

Com: procés viu, participatiu, 

cooperatiu i adaptatiu

Comissió impulsora

Professorat
Dinamització d’activitats amb

els/ les alumnes

Mares i pares
Desenvolupament tasques

Xino Xano
Dinamització d’activitats

amb els/ les alumnes

Arquitectes
Pia Fontana

Miguel Mayorga

Consell escolar
Informació i consulta

Exalumnes
Suport tècnic

Objectius

Capgirar els espais d’infantil per convertir-los en

nous recursos d’experimentació que afavoreixin

l’aprenentatge dels infants en el marc de la

trajectòria de millora pedagògica de l’escola.

Establir procediments i metodologies de treball i

d’aprenentatge col·laboratiu entre la comunitat

educativa que possibilitin impulsar aquest

procés i escalar l’experiència en altres àmbits

dins i fora de l’escola.

Cohesionar la comunitat educativa a partir del

valor afegit de cadascú i renovar el compromís

de les parts per abordar els reptes emergents

de l’experiència educativa.

Canvis esperats

Renovació i interconnexió de 6 espais

específics que passen a ser experimentats

pels infants generant aprenentatges

significatius.

Els processos i metodologies de treball i

aprenentatge col·laboratiu han generat

experiències i aprenentatges d’utilitat per

abordar nous processos.

El compromís del conjunt de la comunitat

educativa es reforça per abordar nous reptes a

partir de processos de diàleg i cocreació.

Contacte: Escola La Farigola del Clot

Adreça c. Hernán Cortés, 6 08018 Barcelona

Telf: 93.231.76.65

Seguiu-nos als nostres canals o contacteu amb:
contacte@farigoladelclot.cat

Amb l’assessorament de: 

Què ens hem proposat?

http://agora.xtec.cat/ceipfarigolaclot/
https://twitter.com/EscFarigolaClot
http://ampafarigoladelclot.cat/
https://twitter.com/afafarigolaclot
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