FUNDACIÓ JAUME BOFILL

Barcelona, 16/06/2017

La Fundació Jaume Bofill premia les
escoles amb les millors innovacions
en el redisseny dels espais escolars
-Les escoles que volen innovar i millorar l’educació xoquen amb uns equipaments
molt poc versàtils.
-30 escoles participen en un procés de redisseny dels espais escolars per millorar
els aprenentatges i la convivència. 30 arquitectes voluntaris han acompanyat aquest
centres.
-La jornada Capgirant els espais escolars; la veu dels protagonistes del canvi.
-Es lliuraran els premis i aplegarà les escoles participants en un espai d’intercanvi
d’experiències. Dissabte 17 de juny a les 10 h a l’Ateneu Barcelonès (C/ Canuda, 6).
Aquest dissabte dia 17 de juny es lliuraran els premis Hack The School, espais per
aprendre i conviure amb una dotació de 20.000 euros. S’atorgaran 5 premis a les solucions més prometedores generades pels 30 centres educatius que han participat en la convocatòria. 176 centres es ven presentar a la crida.
Sovint els centres que volen innovar les seves metodologies es queixen de que es troben
amb unes parets, un mobiliari i uns elements físics molt poc versàtils. La crida Hack The
School, impulsada per la Fundació Jaume Bofill i amb la col·laboració del FAD i del Departament d’ensenyament, va plantejar als centres el repte de redissenyar els espais implicant tota la comunitat educativa en la cerca de noves solucions. El projecte és una estratègia innovadora per desencadenar una conversa dins els centres sobre quin tipus
d’interaccions humanes i aprenentatges s’han de donar.
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Els processos per capgirar els espais escolars que han desenvolupat els 30 centres han
generat prototips i propostes basades en les necessitats i visions dels infants, docents,
famílies i resta de la comunitat educativa. Els espais “hackejats” han estat diversos i moltes les solucions: optimització dels passadissos, vestíbuls i altres espais comuns; millora
de patis per potenciar una convivència més positiva entre l’alumnat; reconversió de sales
polivalents; nous usos per a biblioteques escolars; redefinició i adaptació d’aules, etc.
Moltes de les solucions no requereixen d’una alta inversió per ser efectives, mostrant així
que petits canvis poden generar impactes en els centres.
Un jurat extern format per Sílvia Sasot i Lluís Corbera (arquitectes), Fanny Figueres (mestra), Esther Belvis (pedagoga), Ignasi Bonet (FAD), Maite Mínguez (Departament Ensenyament) i Oriol Ripoll (expert en creativitat i gamificació) han seleccionat les propostes més
prometedores. S’ha tingut en compte la diversitat d’espais modificats, la implicació de la
comunitat escolar, la rellevància per a la vida del centre i la viabilitat de les propostes,
entre d’altres




El primer premi, amb una dotació de 8.000 euros, ha estat per l’Escola La Farigola
del Clot.
Els segons premis, amb una dotació econòmica de 4.000 euros, han estat
per Escola Nou de Quart i INS Antoni Pous.
Els tercers premis, amb una dotació de 2.000 euros, seran per l’Escola Canigó i
l’Institut INS Menéndez Pelayo.

Podeu
veure
els
prototips
guanyadors
en
aquest
enllaç:
http://educaciodema.cat/crides/hack-the-school/fase-4-valoracio-i-prototips-finals o bé a
#hacktheschool
A banda del lliurament de premis, la jornada serà un espai per conèixer i intercanviar les
pràctiques, aprenentatges i solucions que els centres han desenvolupat. També vol ser un
espai de reflexió i treball que comptarà amb la conferència de Maria Acaso “Idees per
dissenyar espais d’aprenentatge i convivència”. Maria Acaso és experta en innovació
educativa i ha recorregut el món fent conferències sobre la necessitat del canvi educatiu per docents. És autora del llibre rEDUvolution: hacer la revolución en la educación
(Paidós, 2013).

Per a més informació, si voleu concertar una visita amb els centres o parlar amb alguns
dels arquitectes, poseu-vos en contacte amb: Laura Campo. Responsable del projecte –
651 052 611
Informació sobre el projecte: http://www.educaciodema.cat/crides/hack-the-school/hackschool
Vídeo promocional: https://youtu.be/lXywKsum9kU
Projectes dels centres: http://educaciodema.cat/crides/hack-the-school/fase-4-valoracio-iprototips-finals
Contacte:

Laura Campo. Responsable del projecte – 651 052 611
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El programa de la jornada
10 h. Benvinguda a la jornada.
10.15 h. Taula rodona “Hack the School des de totes les mirades”.
10.45 h. Conferència “Idees per dissenyar espais d’aprenentatge i convivència” a càrrec de Maria Acaso, experta en disseny d’espais i arts.
11.45 h. Lliurament de premis
12 h. Cafè i espai de pòsters
12.40 h. Tallers simultanis





Taller 1: Volem un pati amb relacions més igualitàries. Per on comencem? a
càrrec d'Equal Saree
Taller 2: El pati somiat: Com fer-ho possible? A càrrec del Nou Safareig
Taller 3: Repensant els espais escolars: com implicar a la comunitat educativa?
A càrrec del Globus Vermell
Taller 4: El joc, el volum i l’espai. Juguem? A càrrec de Jocs al segon

14h Tancament de la Jornada
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