
 

 

 

 

PRESENTACIÓ 

La Fundació Escola Cristiana de Catalunya organitza cada curs unes jornades d’innovació. A diferència 
d’altres iniciatives semblants, la jornada de cada any se centra en un aspecte concret de la innovació, sobre 
el qual difonem tant reflexió pedagògica com bones pràctiques de centres. En el passat, hem centrat la 
nostra mirada sobre què és la innovació, models d’innovació i l’avaluació de la innovació. En aquesta 4a 
edició, el tema central d’anàlisi serà els ambients d’aprenentatge.  

Des de fa uns anys, moltes escoles han implementat agrupacions diferents d’alumnes, en espais també 
diferents, i amb una organització dels aprenentatges al voltant de temes diversos; ens referim als ambients 
d’aprenentatge, que van començar sent racons i que, tot reflexionant pedagògicament, s’han consolidat 
com una organització diferent d’alumnes, espais, temps i continguts. Aquesta gestió dels elements 
curriculars va aparèixer primer en l’educació infantil i s’ha anat estenent a l’educació primària i a l’ESO, tot 
ocupant progressivament més proporció de l’horari lectiu.  

Ara bé, per què aquesta organització diferent? Què justifica optar per aquesta manera de gestionar els 
recursos? Quina fonamentació té? Quines alternatives hi ha? Quina evolució ha tingut? Què fan les escoles 
i què es plantegen? Com s’adapta a les diferents edats dels alumnes.  

Són moltes les preguntes que podem fer sobre el tema. D’això va la 4a Jornada d’Innovació. Desitgem que 
sigui del vostre interès. 

 

A QUI S’ADREÇA 

La 4a JORNADA D’INNOVACIÓ s’adreça als membres dels equips de titularitat, a directius, coordinadors i 

docents dels centres que vulguin conèixer quines són les línies de treball que porten algunes escoles en 

l’avaluació de la innovació. En aquest sentit, la 4a Jornada aporta referents de quina és l’orientació del 

col·lectiu d’escoles de la FECC en aquest tema.  

PROGRAMA 

 

09.15 Arribada, acollida i lliurament del material  

09.30 a 09.35 

Benvinguda, a càrrec d’Enric Puig, Secretari General de la FECC   

Presentació de la 4a Jornada d’INNOVACIÓ, a càrrec de Julio Andreu, Cap de l’Àrea 

Educativa de la FECC  

 

4a Jornada d’INNOVACIÓ:  
Els ambients d’aprenentatge 

Barcelona, 8 de novembre de 2018 
Codi de la jornada: J1817.01 

Fundació Escola Cristiana de Catalunya Fundació Escola Cristiana de Catalunya 



 

 

09.35 a 10.20 
De què parlem quan parlem d’AMBIENTS D’APRENENTATGE? Què justifica treballar per 

AMBIENTS D’APRENENTATGE? A càrrec de Mariona Corcelles, FPCEE, Balnquerna, URL   

10.20 a 11.00 
Diferents maneres d’organitzar els AMBIENTS D’APRENENTATGE. A càrrec de Silvia Sasot  

especialista en disseny d’espais educatius  

11.00 a 11.25 Pausa cafè  

11.25 a 12.00 
El nostre camí cap els AMBIENTS D’APRENENTATGE. A càrrec d’Isabel Sañé, de FEDAC Vic i 

Sílvia Gumbau, de FEDAC Montcada 

12.00 a 12.35 
Una experiència d’AMBIENTS D’APRENENTATGE, de la teoria a la pràctica. A càrrec d’Àngel 

Clemente i Núria Francisco, de Maristes Badalona 

12.35 a 13.10 
El recurs de l’espai pels AMBIENTS D'APRENENTATGE. A càrrec de Carme Cols, mestra 
d’educació infantil i especialista en transformació d’espais 

13.10 a 13.25 Preguntes als ponents (15’) 

13.25 a 14.10 
La nostra experiència amb els ENTORNS D’APRENENTATGE a l’ESO.  A càrrec de Gemma 

Vallés, Llicenciada en filologia IPSE (45’) 

14.15 Fi de la jornada  

 

 

 

- Per sol·licitar-la podeu clicar al següent enllaç: 

http://www.escolacristiana.org/formacio/fullinscripcio.aspx?idf=2464 

Les places són limitades i s’ocuparan per ordre d’inscripció. 

- Aportació per a despeses per participant, 
o Participants d’entitats adherides a la FECC: 40 €  

o Altres: 56 €  
 
 

 

 

 

ATENCIÓ! EL PAGAMENT D’AQUESTA SESSIÓ REQUEREIX TARGETA BANCÀRIA 

- Totes les targetes són vàlides 
El pagament cal fer-lo mitjançant una targeta bancària. Són admeses totes, tant les de crèdit con 
les de dèbit, i la inscripció no es considera vàlida fins que no s’ha fet el pagament. 

- Devolucions en cas de baixa 
En cas de comunicar baixa 24 hores abans de l’inici de la Jornada, es procedirà a la devolució de 
l’import pagat (l’entitat bancària farà el retorn al compte de la mateixa targeta des d’on s’ha  fet 
el pagament.) 

- Pot ser de qualsevol titular, independentment del rebut 
 El titular de la targeta no té per què coincidir amb la persona que s’hi inscriu, ni amb la persona 

–física o jurídica- a nom de la qual cal fer el rebut. 

Per facilitar les coses, es demana específicament a nom de quina persona o entitat cal fer el 
rebut. Així es pot utilitzar la targeta que es tingui més a mà amb independència de qui s’acabi fent 
càrrec del cost i, per tant, sigui el titular del rebut corresponent. 

             INSCRIPCIÓ 

http://www.escolacristiana.org/formacio/fullinscripcio.aspx?idf=2464


 

 

És un sistema totalment segur, sense que l’Escola Cristiana es quedi cap registre de dades de les 
targetes. 

 Data límit d’inscripció: fins el 6 de novembre (o fins a que s’esgotin les places, que són limitades i 
s’ocuparan per ordre d’inscripció) 

 Després d’aquesta data, només s’admetran matrícules si encara hi ha places disponibles.  

 En els casos de no assistència sense avís el dia anterior, no es retornarà l’import. 
 

Mariona Corcelles és Doctora en Psicologia i 
professora dels estudis de magisteri a la FPCEE 
Blanquerna, URL. També és assessora 
psicopedagògica. 

De què estem parlant quan diem AMBIENTS D’APRENENTATGE? En 
aquesta ponència reflexionarem sobre els ambients 
d'aprenentatge. En primer lloc, abordarem la seva justificació i 
fonamentació teòrica, el perquè és rellevant actualment 
implementar aquesta metodologia a l'escola. En segon lloc, 
analitzarem les condicions que han de complir aquests ambients 
per ser entorns d'aprenentatge actiu, que permetin a l'alumnat 
construir un aprenentatge autònom i significatiu. Per últim, 
mostrarem alguns exemples i experiències per reflexionar sobre 
la diversitat d'enfocaments en la seva implementació.  

Sílvia Sasot és Arquitecta (ETSAB, UPC) 
especialitzada en el disseny d’espais educatius 
i el procés co-creatiu amb la comunitat 
educativa de cada centre. Inicia la seva 
especialització després de deu anys 
d’experiència en el disseny de projectes 
d’arquitectura i gestió d’obra. Des de 2013 
treballa amb escoles i institucions educatives 
immerses en canvis de model pedagògic. El 
seu rol és acompanyar als equips directius, els 
i les docents i les comunitats educatives en la 
transformació dels seus espais. 

Diferents maneres d’organitzar els AMBIENTS D’APRENENTATGE? Es 
presentaran casos pràctics d’escoles que estan transformant els 
seus espais a la vegada que es repensen el projecte pedagògic i 
les dinàmiques de grup. S’aportarà una mirada mixta que inclou 
arquitectura i pedagogia gràcies als processos co-creatius on els 
equips docents i la comunitat educativa treballen conjuntament 
amb els arquitectes. Aquestes experiències permetran valorar 
diferents maneres d’organitzar els ambients de treball. 

Els casos seran de totes les etapes educatives i permetran 
comentar les especificitats i necessitats de cada etapa de la vida 
d’infants i adolescents. Per últim també es mostraran algunes 
referències internacionals per conèixer exemples més enllà de la 
nostra realitat. 

Isabel Sañé,  Mestra d’educació Infantil i Títol 
d’Expert en Escola de Pastoral, cap d’estuids 
d’educació infantil i primària de l’escola 
FEDAC-Vic i Silvia Gumbau  Mestra d’educació 
Infantil de l’escola FEDAC-Montcada i 
formadora de docents 

El nostre camí cap els AMBIENTS D’APRFENENTATGE. Des del 
conveniment de que l’infant és el protagonista del seu 
aprenentatge, el recorregut que fa cada escola per 
desenvolupar aquest repte és diferent ja que cada centre té una 
història que el configura. A les nostres escoles treballàvem per 
racons, projectes i/o centres d’interès interdisciplinaris, alguns 
espais de joc simbòlic... però compartíem el neguit d’oferir als 
nostres alumnes experiències d’aprenentatges més 
personalitzades i que afavorissin l’aprenentatge entre iguals. 

I amb aquest objectiu vam iniciar els nostres camins cap als 
ambients d’aprenentatge amb similituds i diferències entre 
nosaltres, a partir d’oportunitats que s’oferien a les nostres 
ciutats,  de visites a altres escoles, de lectures i de formació. Tot 
un gran REPTE! 

Àngel Clemente és Mestre de l’especialitat 
d’Educació infantil, coordinador de l’etapa i 
tutor de P4 de l’escola Maristes Badalona. 
També és representant de l’escola al seminari 
d’ambients al CRP de badalona. Núria 
Francisco és Mestra de l’especialitat 
d’Educació infantil, tutora de P5 i sotsdirecora 
de la mateixa escola. 

Els AMBIENTS D’APRENENTATGE, de la teoria a la realitat. En 
aquesta xerrada us explicarem la nostra manera de fer i 
d’entendre l’infant al llarg del seu procés d’aprenentatge dels 3 
als 8 anys, amb ell us mostrarem la transformació de la nostra 
metodologia, per fer de l’infant el centre del seu aprenentatge. 
Us explicarem, des dels inicis fins a l’actualitat, com vam obrir la 
porta a una nova mirada, la dels ambients. Us ensenyarem els 
canvis que vam viure en el nostre interior com a mestres 
(sentiments, inquietuds, somnis...) i en la nostra organització 
(horaris, materials, espais...). 



 

 

Carme Cols, mestra d’educació infantil en 
diferents escoles de la perifèria de Barcelona. 
Membre de Rosa Sensat, actualment jubilada, 
treballa de forma voluntària ajudant escoles i 
entitats en el procés de transformació dels 
seus patis en espais educatius, en continuïtat 
amb els espais interiors. Es coautora del bloc: 
elnousafareig.org i de la pàgina de Facebook: 
El Safareig, entorns des dels que donen a 
conèixer les experiències de moltes 
comunitats que estan treballant en processos 
de transformació dels seus espais educatius. 

El recurs de l’espai pels AMBIENTS D’APRENENTATGE. L'embolcall de 
tot el que trobem i vivim en l'espai interior i exterior és un reflex 
de la vida de l'escola. Comencem a aturar la mirada per 
repensar els espais exteriors des de diferents necessitats 
d’aprenentatge, sociabilitat, salut, mediambientals, tècniques. 
Ambients amables, acollidors, naturals, senzills, amb criteris de 
sostenibilitat, on els infants siguin els protagonistes  de la seva 
creació i transformació acompanyats per la comunitat 
educativa. Espais que fan possibles aprenentatges vitals, 
humans, competencials. Espais de convivència, de relacions, de 
vida entre el dins i el fora. Un diàleg lent en la seva 
transformació i en l'elaboració de propostes per facilitar una 
nova organització i per habitar-los més enllà dels 30 minuts 
d'esbarjo. 

Gemma Vallés és Llicenciada en Filologia 
Anglesa i  Màster Interuniversitari en 
Psicologia de l’Educació (Blanquerna-URL). 
Actualment és professora d’educació 
secundària i tutora a l’escola IPSE on 
coordinadora el projecte d’innovació 
pedagògica per impulsar l’aprenentatge 
cooperatiu i per projectes a l’escola. També és 
assessora del SAIP (Blanquerna-URL).  

La nostra experiència amb els entorns d’aprenentatge a l’ESO. 
Al llarg d’aquests últims 4 anys l’escola IPSE ha apostat per la 
introducció del treball cooperatiu a l’aula i a poc a poc s’ha anat 
consolidant fins a crear els actuals espais de treball globalitzat 
que hem anomenat entorns d’aprenentatge. L’assessorament 
intern i la formació continuada han estat elements clau en 
aquesta experiència. A 1r i 2n d’ESO tenim dues tardes a la 
setmana d’entorns amb l’objectiu de promoure metodologies 
cooperatives, poder connectar continguts de diferents matèries 
i avaluar les competències més transversals. 

 

 
LLOC DE REALITZACIÓ 

DOMINIQUES DE L’ENSENYAMENT.  Mallorca, 349. 08016 BCN      Mapa del lloc 
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