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• l’aulABP: una classe on els 
espais i la tecnologia es posen 
al servei de la metodologia

• Francesc Solans (@solansf)
• Tere Viscasillas (@aulabpBorges)





Com serà el dinar?







PER QUÈ?

QUÈ?

COM?



PER QUÈ    
NECESSITÀVEM AQUESTA 

AULA?



Llibres

Dossiers

MOODLE

Ordinadors

Espai

PDI’s

Chromebooks

Personalització

• Any 1998
• Els llibres de text no ens satisfeien.
• Volíem anar una mica més enllà dels 

continguts generals
•



Llibres

Dossiers

MOODLE

Ordinadors

Espai

PDI’s

Chromebooks

Disponibilitat

• Any 2006
• El contingut havia d’estar disponible 

per a l’alumnat en tot moment.



Llibres

Dossiers

MOODLE

Ordinadors

Espai

PDI’s

Chromebooks

Comunicació

• Any 2007
• Calia activar el contingut.
• La classe havia de ser viva.



Llibres

Dossiers

MOODLE

Ordinadors

Espai

PDI’s

Chromebooks

Interacció

• Any 2009
• Benvingut projecte 1x1.
• El contingut digital ja podia ser 

bidireccional.



Llibres

Dossiers

MOODLE

Ordinadors

Espai

PDI’s

Chromebooks

Llibertat, de moviments

• Any 2013
• Canvi metodològic basat en 

projectes.
• La mobilitat puja nota.



Llibres

Dossiers

MOODLE

Ordinadors

Espai

PDI’s

Chromebooks

Nous dispositius

• Any 2017
• Els ordinadors han d’ajudar, han de 

ser ràpids, i ...
• .... el professorat no s’ha de 

preocupar per ells.



QUÈ
HI HA EN AQUESTA 

AULA?



I
N
S
P
I
R
A
C
I
Ó



Donem-hi una volta

aula + ABP





Alguns pares l’anomenen l’aula google, per què?



2012-13: Un projecte



Del projecte a la realitat en 3D.



TEST 1

• Busca la diferència.





TEST 2

• Quina activitat plantejaríeu aquí?



















COM
TREBALLEM EN AQUESTA 

AULA?



Provoquem a l’alumnat 
amb un repte, projecte, 
miniprojecte o 
simplement una activitat 
“irresoluble” i ….



… ASPAVIL ! *

* En català normatiu, autoaprenentatge, 

acompanyat pel professorat i dut a terme en 
equip.



INDIVIDUALMENTPETIT GRUP



COMPARTIR

FLUEIX LA CREATIVITAT



PLUJA D’IDEES

FACTOR WOW!



mentre el 
professorat….

l’alumnat treballa



http://www.lazyteacher.co.uk/

http://www.lazyteacher.co.uk/








Amb i sense ordinadors

BYOD



ON

ÉS  EL TRUC?





Llibres

Dossiers

MOODLE

Ordinadors

Espai

PDI’s

Chromebooks

I a partir d’ara què?

• La creativitat del professorat ha  
de trencar el límit en 
l’aprenentatge de l’alumnat.

• Hem de seguir aprenent de TOTS
vosaltres.

Nosaltres



PER ACABAR



• Ahir la Carme (cap d’estudis) em va dir:

• “Des del meu punt de vista, l’aulABP no és tampoc la gran 
solució. Al centre hi ha altres espais semblants, biblioteca i 

alguns departaments. 

• Jo crec que el que realment és important és la 
metodologia que hi utilitzeu”

• Com creieu que vaig reaccionar?



http://youtube.com/v/OuoY8Y8YP2M
http://youtube.com/v/OuoY8Y8YP2M


El darrer somni “pensat”
a l’aulABP

http://catindjove.wixsite.com/catindjove/

@CATINDjove

http://catindjove.wixsite.com/catindjove/


Virtualment:
aulabp.blogspot.com
fsolans.blogspot.com
@solansf, @aulabpborges
fsolans@gmail.com

Presencialment:
Us esperem a l’aulABP (opció recomanada)

mailto:fsolans@gmail.com




Antoni Aparicio
Coordinador TAC  @toniaparicio

i

Eva Miró
Coordinadora pedagògica

INSTITUT 

JOAQUIMA PLA I FARRERAS

PONÈNCIA: Metodologies i aules. 

Fem realitat els somnis!



fem realitat els somnis!

metodologies i aules



qui som? 

Oriol Rodon

Sonia Bofill

Josep Maria Casado

Gemma Torrejón

Dolors Bosch

Guillermo Matías

Esther Estefania

Maria Manresa

Núria Sànchez

Silvia Espinosa

Guillem Coll

Miquel Fàbregas

AMPA Pla i Farreras

Eva Miró

Antoni Aparicio

i molts més...





fem realitat els somnis!













procés 
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planificació 

workshop “l’aula d’avui”

inici TDR 

/enquesta

taller 

“met..”

execució i 

seguiment

inici curs

jornada 

bricolatge

valoració

presentació 

TDR

nov. 2015

març 2016

juny 2016

juliol 2016

set. 2016

nov. 2016

des. 2016

...





optimització 

de l’ús de 

l’espai









distribució 

d’aula 



















mobiliari









acústica 







enquesta



Enquesta alumnat: “Com valores la mobilitat de les 

taules i cadires a l’hora de fer canvis de distribució?”
(1: Molt dolenta a 5: Molt bona)



Enquesta professorat: “Com valores la mobilitat de les 

taules i cadires a l’hora de fer canvis de distribució?”
(1: Molt dolenta a 5: Molt bona)



Enquesta alumnat: “Com valores la decoració de les 

aules?”(1: No m’agrada gens a 5: M’agrada molt)



Enquesta professorat: “Com valores l’acústica de les 

aules?” (1: Molt dolenta a 5: Molt bona)





etapes

anàlisi de necessitats

brainstorming

criteris de treball

pressupost

reaprofitament de recursos

seguretat

sostenibilitat

proves i assaigs





















aula pilot



ampliar la superfície útil de treball

canviar la distribució per defecte de 

taules i cadires

ampliar els espai per escriure en gran 

format per afavorir:

pluja d’idees

formulació simultània de propostes

anotacions

aula pilot

objectius



augmentar l’espai d’emmagatzematge

nova decoració: guanyar claredat i calidesa

millorar l’acústica (reverberació)

aula pilot

objectius



aula pilot

No hi ha taula 
del professor: 

+ m 2

Disposició de taules variable



aula pilot

paret pintable
de 14 m2



aula pilot



aula pilot

lleixa extensible



aula pilot



aula pilot

plaques per a la millora acústica:

• temps de reverberació/2
• -9dB



aula pilot

estanteria oberta



aula pilot

nous colors



prova

pilot 

4 aules

2n ESO



prova pilot aules 2n d’ESO



prova pilot aules 2n d’ESO



prova pilot aules 2n d’ESO



taller 

Craft

solidari



nou taller Craft solidari



nou 

espai

USEE



nou espai USEE



nou espai USEE



nou espai USEE



nova 

aula 

d’acollida



nova aula d’acollida



nova aula d’acollida



nova aula d’acollida



nova 

aula

flexibles



nova aula  flexibles



nova aula  flexibles



tothom 

col·labora





avaluació



professors

• en general molt positiva

• millor sonoritat

• a alguns no els agrada l’eliminació de la 

taula del professor i la nova disposició de 

taules per defecte

famílies

• també molt positiva

• participació jornada bricolatge

avaluació

alumnes

• molt positiva

• orgullosos de la seva aula

• han guanyat espai

• millor sonoritat



millora de la sonoritat molt positiva per alumnes 

que presenten trastorn de l'espectre autista, ja 

que són molt sensibles als efectes de la 

reverberació del so

l'eliminació de la taula del professor i la nova 

disposició de les taules de les aules de 2n d'ESO 

també ha facilitat la mobilitat dels alumnes que 

necessiten cadira de rodes.

avaluació espai USEE amb més mobilitat 

pels alumnes amb dificultats 

motrius i més acollidora 



l'espai del Craft Solidari permet que els alumnes 

que participen del projecte puguin gaudir d'un 

espai on treballar amb comoditat i guardar les 

seves creacions

l'aula d'acollida s'ha re-dissenyat de manera que 

els alumnes se la poden fer seva i disposen d’un 

espai fixe

avaluació



i seguim 

somniant...





i

treballant





il·lusió
seny
valentia
equip



moltes 

gràcies!



Web del projecte

https://sites.google.com/a/plafarreras.cat/mtdaules/home

Institut Joaquima Pla i Farreras

Sant Cugat del Vallès 
març 2017

https://sites.google.com/a/plafarreras.cat/mtdaules/home


PAUSA CAFÈ – ESPAI EXHIBICIÓ




