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ESPAI CREA @espaicrea.educacio 

La cultura “maker” a Maristes Champagnat 

 

1. INTRODUCCIÓ 

a meva proposta per al Premi Montagne d’enquany s’anomena ESPAI 

CREA. L’Espai Crea és una concreció real de la cultura “maker” (do it 

your self; fes-ho tu mateix/a) mitjançant un espai amb una programació 

de projectes, obert i en expansió, on també es dona resposta a les necessitats i 

a les connexions amb els diferents productes de l’aprenentatge per projectes en 

els diferents cursos. És un lloc físic destinat a ser un espai de creació, 

construcció, programació i robòtica. És un espai obert a un ventall de possibilitats 

en aquesta metodologia emergent com és la “Maker”. Per tant, podríem dir que, 

en potència vol ser un espai maker, amb vida pròpia, però connectat amb les 

aules i que genera un enllaç important en la creació i elaboració de productes 

relacionats amb el treball per projectes. Ho recullo en imatges en el següent 

vídeo: https://youtu.be/jzu9xtxzL4o 

Com neix aquesta idea? La 

inspiració arriba en la visita d’un 

espai maker a Badalona, Bdn Lab. 

Un equip de professionals que han 

aconseguit crear un espai 

educatiu i que fomenta aquesta 

idea de cocreació i creixement 

mitjançant la fabricació. És un lloc 

de formació que em va inspirar a 

voler portar aquest concepte a l’escola on treballo. De seguida em van venir al 

cap connexions diverses amb tot allò pedagògic, competencial però també en la 

meva experiència com a educador marista. Crear espais adaptats als nostres 

temps, en la meva opinió, connecta amb el projecte de Marcel·lí Champagnat a 

nivell pedagògic. I si més no, em van venir imatges de tants germans i mestres 

L 

https://youtu.be/jzu9xtxzL4o
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que creaven espais diversos i diferents per a l’aprenentatge en l’escola marista 

on anava de petit: sales de minerals, museus, laboratoris, aules de tecnologia... 

llocs diferents a l’aula de les 4 parets i pupitres. Llocs pedagògicament màgics 

que sortien de la nostra normalitat. Per què no fer-ho avui també amb cultures 

emergents que proposen idees motivadores per als alumnes? 

M’agradaria esmentar o descriure l’emoció de començar quelcom màgic 

amb pocs recursos, mobles sobrers de l’escola, i notar que es converteix en un 

espai diferent, únic i alternatiu metodològicament per als infants de l’escola. Amb 

olor a aprenentatge i inspirador als ulls. S’intueix que és un punt de partida en 

creixement, que necessita d’inversions i dinamisme. Hi ha camí per recórrer 

encara i molt a nodrir-se tot compartint amb altres Fab Lab de característiques 

semblants. Però d’entrada cal dir que és i pot ser una concreció d’un treball 

competencial a l’escola. Aquest és un dels valors fonamentals de tot el que 

mostro en aquest treball.  

Un altre valor fonamental són les arrels de les quals es nodreix i s’inspira 

l’espai crea: 

1. La Missió Educativa Marista 

2. Maristes Xarxa Innovació 

3. El treball competencial i el currículum 

4. La “Cultura Maker” emergent avui 

D’això en parlo en el següent punt. La meva justificació pedagògica i 

marista del projecte. 

2. JUSTIFICACIÓ PEDAGÒGICA 

2.1. CONNEXIONS AMB LA MISSIÓ EDUCATIVA MARISTA 

Utilitzem mètodes d’ensenyament que afavoreixen la participació activa, en 

lloc de l’aprenentatge mecànic. Fomentem l'expressió personal dels alumnes 

amb projectes culturals, literaris, artístics, científics, tècnics i comercials. On 

sigui possible, oferim la possibilitat de fer pràctiques en llocs de treball de 

l'entorn.1 

 
1 Missió Educativa Marista. Art. 134 
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L’espai crea té com a objectiu posar en relleu la participació i l’autonomia 

de l’alumne a partir de projectes personals i que estiguin vinculats amb l’entorn.  

En afavorir la participació i la creativitat en el procés d'aprenentatge, ajudem 

els estudiants a tenir confiança en si mateixos. Intentem no només 

desenvolupar coneixements, sinó també ensenyar los a aprendre a treballar en 

equip, a comunicar se, i a acceptar responsabilitats. 2 

L’espai crea vol afavorir l’autonomia i la confiança dels alumnes en si 

mateixos. El treball en equip és també una característica a l’hora de dur a terme 

els diferents reptes proposats.  

Som emprenedors en la dotació dels materials i recursos que demanen els 

canvis econòmics, tecnològics, científics i socials.3 

L’emprenedoria de diferents 

micro projectes o projectes es fa present 

a l’espai crea. És un espai que dona la 

possibilitat de emprendre processos per 

crear productes a nivell personal i buscar 

les diferents maneres de com dur-ho a 

terme. Per altra banda, hi ha un 

component bàsic a nivell de centre, és la 

dotació de recursos i materials. El fet de dotar l’aula amb diferents recursos 

actuals de robòtica, programació i construcció és un fet important.  

 

 

 

 

 
2 Missió Educativa Marista. Art. 135 
3 Missió Educativa Marista. Art. 139 
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2.2. CONNEXIONS AMB MARISTES XARXA INNOVACIÓ 

L’interessant procés d’actualització metodològica dut a terme en els últims 

anys en la xarxa Marista ha estat una oportunitat per fer florir projectes com espai 

crea. L’obertura de possibilitats a nivell metodològic posada a l’abast dona la raó 

a les inquietuds latents ja fa varis anys en molts dels docents que volem 

emprendre noves estructures, espais i canvis. Hi podem trobar elements comuns 

en els “TRETS DE LA XARXA D’ESCOLES QUE VOLEM” i també en el 

document “BASES PER A UN NOU MODEL PEDAGÒGIC”. 

• ESCOLES ON TOTA LA COMUNITAT APRÈN4: L’espai crea vol 

fomentar l’aprenentatge continu, no només dels alumnes si no de totes les 

persones que vulguin compartir coneixement en l’àmbit de fabricació 

educativa: famílies, docents i alumnes. “Volem escoles on tots sentim que 

aprenem i aportem, a través de la interacció amb els altres, enriquint-nos 

mútuament. Compartim el coneixement fomentant la participació, la 

col·laboració i l’intercanvi d’experiències.”5 

 

• ESCOLES AMB UNA CULTURA AVALUATIVA TRANSFORMADA: 

L’espai crea vol afavorir una avaluació positiva des de l’autoavaluació i 

l’autoregulació. Cada alumne ha de fer conscient les passes que segueix 

per a dur a terme les construccions i en quin grau assoleix el seu 

aprenentatge. Es donen eines per poder proporcionar aquesta reflexió 

personal. “A les  aules,  acompanyem el  procés d’aprenentatge de 

l’alumnat i  orientem els nous passos a  fer tenint  en  compte  la  persona; 

fomentem processos d’autoavaluació, coavaluació i altres mecanismes 

que basen l’avaluació en l’evidència i que afavoreixen la presa de 

consciència del procés d’aprenentatge i l’assumpció de responsabilitat per 

part de l’alumne.”6 

• ESCOLES AMB METODOLOGIES ACTIVES, EFICACES I 

COHERENTS: L’eficiència de l’aprenentatge es vol fer palesa a través de 

 
4 Trets de la Xarxa d’escoles Maristes que volem. Maristes Xarxa Innovació.  
5 Trets de la Xarxa d’escoles Maristes que volem. Maristes Xarxa Innovació 
6 Trets de la Xarxa d’escoles Maristes que volem. Maristes Xarxa Innovació 
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les metodologies actives que s’utilitzen. L’alumne es fa protagonista per 

què és ell o ella el que construeix. “La manera de treballar i aprendre que 

proposem té en compte les inquietuds,  curiositats  i  destreses dels  

infants  i  joves. L’alumnat pren part activa i és conscient del seu procés 

d’aprenentatge,  que  es  desenvolupa  en  un  terreny  real  i potencia el 

seu pensament crític i creatiu. L’alumne esdevé descobridor, investigador 

i creador.”7 

• ESCOLES ON ELS ESPAIS PARLEN I EDUQUEN: Tot i que com he 

esmentat abans, l’espai crea està confegit amb diferents mobles sobrers 

de l’escola, la potencialitat d’aquest rau sobre tot en el què s’hi fa i què 

s’hi exposa. És un espai que vol inspirar als alumnes, a preguntar-se com 

fer-ho, a mirar el que han fet els altres, un petit expositor de diferents 

creacions que inspiri a desenvolupar noves idees. “Tots són elements que 

ajuden l’alumnat a fomentar la seva creativitat, millorar l’experiència 

d’aprenentatge, gaudir-ne més i sentir-se com a casa.”8 

També des de Maristes Xarxa Innovació es fa un recull d’ingredients 

d’aprenentatge per a un nou model metodològic. La proposta de l’espai crea 

persegueix en la seva totalitat aquests ingredients:9 

INGREDIENTS D’APRENENTATGE MXI ESPAI CREA 

CENTRAT EN LA PERSONA 

Aprenem amb més profunditat quan som 

protagonistes del nostre procés 

d’aprenentatge.  

L’Alumne es protagonista dels seus 

projectes de construcció i fabricació.  

BASAT EN EL PENSAMENT 

Aprenem a pensar amb destresa, 

utilitzant processos cognitius complexos.  

L’aprenentatge es fa a partir de reptes 

connectats amb la realitat de l’alumne. 

SOCIAL 

 
7 Trets de la Xarxa d’escoles Maristes que volem. Maristes Xarxa Innovació 
8 Trets de la Xarxa d’escoles Maristes que volem. Maristes Xarxa Innovació 
9 Bases per a un nou model pedagògic. Maristes Xarxa Innovació 
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Quan l’aprenentatge és compartit es 

construeix amb més  

riquesa des de la diversitat i fem possible 

la co-creació.  

Es comparteixen les diferents 

estratègies de construcció i s’exposa els 

productes per a poder aprendre junts.  

HOLÍSTIC 

Aprenem millor quan impliquem el cor, la 

ment, el cos i  

l’esperit.  

La implicació motivacional dels alumnes 

rau en l’emoció implícita en construir i 

crear amb les seves mans.  

AUTÈNTIC 

Aprenem amb sentit a partir d’entorns 

reals i els transferim  

a contextos diferents.  

Es fa un aprenentatge a partir 

d’objectes reals i connectat amb 

problemàtiques reals del seu entorn.  

BASAT EN EL REPTE 

Els reptes ens motiven, ens mouen a 

esforçar-nos, superar-nos i ens activen 

per aprendre.  

L’espai crea està basat en reptes de 

robòtica, de construcció clàssica i també 

reptes de programació.  

INTERCONNECTAT 

Aprenem a conèixer el món connectant el 

coneixement des d’una perspectiva 

competencial i globalitzadora.  

Els treballs globalitzats on intervenen 

diferents destreses permeten connectar 

amb diferents aprenentatges que també 

es realitzen a l’aula convencional.  

TRANSFORMADOR 

Aprenem per construir un món millor i 

contribuir al bé comú.  

L’aprenentatge de l’espai crea pot 

contribuir al progrés de la societat i al bé 

comú.  

VISIBLE 

Fem evident el que aprenem i ho 

expressem amb diversitat de llenguatges.  

L’espai vol ser un expositor de les 

diferents propostes dels alumnes i dels 

projectes creats. 

EMOCIONANT 

Aprenem quan ens activem, ens 

commovem, quan ho considerem 

L’element emocional es fa palès en 

aquest projecte. Quan el repte té èxit hi 
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important per a nosaltres, quan hi ha 

sorpresa i motivació.  

ha emoció i hi ha aprenentatge. Quan el 

repte fracassa també hi ha emoció i 

possibilitat de millora. També hi ha 

aprenentatge.  

 

L’espai crea és potencialment un espai vital d’aprenentatge. Dissenyat per 

donar diverses oportunitat d’aprenentatge i recursos. Pot donar resposta també 

a la diversitat dels infants. Els fa sentir vius i actius. L’educador pren un rol de 

facilitador i acompanyant. Caldrà tenir en compte com va fent aquesta evolució, 

sobre tot també en l’àmbit de la documentació i l’obertura de recursos.  

Un altre metodologia connectada és l’aprenentatge basat en projectes. Els 

projectes fan present els reptes, possibiliten desenvolupar les competències i 

evidenciar la transversalitat en els coneixements de diversos àmbits.  

 

També es fa palesa de manera majoritària la metodologia Maker. Basat 

en la filosofia DIY (do it yourself) i DIWO (do it with others), són projectes que 

emfatitzen l’aprenentatge a través de l’experiència creant tot allò que puguis 

imaginar o construir per un mateix o amb altres. Projectes orientats a indagar 

profundament en una necessitat a cobrir o un problema a resoldre abans de 

plantejar diferents solucions, seleccionar-ne les més prometedores, construir-les 

i anar millorant-les constantment fins arribar a la solució definitiva. S’apliquen a 

necessitats reals i es busquen solucions pràctiques amb un impacte social positiu 

a través d’activitats de fabricació tecnològica, robòtica, impressió 3D, 

metal·lúrgia, fusteria, digital, etc.10 

 

 

 

 

 

 

 
10 Bases per a un nou model pedagògic. Maristes Xarxa Innovació 
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2.3. EL TREBALL COMPETENCIAL AL CURRÍCULUM 

El moviment maker entronca amb un dels valors més difícils del currículum 

educatiu: el valor de la innovació. Es tracta doncs d’aprendre a fer a través de 

l’experiència, gràcies als errors i als encerts, a la resiliència, l’esperit de 

superació, l’esforç i la constància. 

2.4. LA CULTURA MAKER EMERGENT AVUI 

La cultura maker conté els principis del 

constructivisme o aprenentatge actiu i obert, 

on les persones que aprenen ho fan a través 

de l'experiència. El moviment MAKER portat 

a l’educació, suposa el protagonisme dels 

infants a través de projectes manipulatius que 

inclouen les noves tecnologies. Creativitat, cooperació i iniciativa es combinen 

per formar un llaç motivacional inseparable. Per tant, l’espai crea vol ser un 

“Maker Space”, un lloc on es proposen reptes i experiències als alumnes i on ells 

i elles busquen respostes a partir de les noves tecnologies. 

3. L’ESPAI CREA 

3.1. DESCRIPCIÓ GENERAL 

Com em vingut esmentant, l’espai crea és un espai maker amb un ventall de 

possibilitats en el camp de la fabricació educativa. Vol ser un espai diàfan amb 

una disposició no convencional de les taules i les cadires que es puguin moure 

amb flexibilitat depenent del treball que s’hi realitzi. L’objectiu és empoderar  els 

infants en l’àmbit tecnològic i creatiu. Majoritàriament podem dir que les accions 

que predominen en l’espai són les següents: 
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També cal esmentar les competències transversals que es treballen de manera 

implícita per el sol fet de ser un espai d’aquestes característiques:  

 

• L’autonomia i iniciativa personal: ja que concretament una de les normes 

és que l’alumne pren la iniciativa de les activitats. L’objectiu no és sempre 

l’èxit, si no és sempre aprendre. I en aquest aprenentatge hi intervenen, 

èxits i fracassos. Per altra banda, la iniciativa en buscar estratègies per 

resoldre els reptes és un valor important, i per últim també nombrar el fet 

de que l’alumne durant el curs té l’oportunitat d’emprendre el projecte que 

presenti planificat.  

• Aprendre a aprendre: és la competència que té a veure amb la reflexió 

sobre el propi aprenentatge, la metacognició. La possibilitat de revisar què 

he après i com ho he après.  

• L’àmbit digital: és present en tota la transversalitat de l’espai crea. És un 

espai dotat d’elements tecnològics i digitals per a desenvolupar tasques 

de construcció, fabricació i programació.  

 

En quant a la descripció física de l’espai m’agradaria nombrar els següents 

elements que el componen: 

Gaudir Col·laborar
Solucionar 
problemes

Explorar i 
manipular

Utilitzar les 
tecnologies

AUTONOMIA I 
INICIATIVA 
PERSONAL

APRENDRE A 
APRENDRE

DIGITAL
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• Taules en disposició 

flexible: la disposició de les 

taules normalment consta d’una 

gran taula central on els 

alumnes poden compartir la 

feina que realitzen i veure’s les 

cares. I per altra banda diferents 

agrupacions de taules que 

també tenen a veure amb diferents racons i treballs específics.  

• Elements digitals de suport: projector i armari de portàtils. Les tauletes 

digitals també s’utilitzen però compartides amb tota l’escola. També es 

disposa de kits de robòtica.  

• Sense llocs assignats: els 

alumnes poden adquirir el lloc que 

necessitin per fer la agrupació o 

tasca que calgui.  

• Expositor de productes: els 

mobles al voltant de la sala, són 

majoritàriament expositors dels 

productes o projectes en procés 

de construcció. 

• Racó de fabricació digital amb impressió 3D. 

• Racó de propostes amb reptes de programació. Hi ha varies targetes que 

serveixen de guia per realitzar autònomament les programacions en el 

llenguatge per blocs que es vulgui realitzar.  

• Racó de construcció lliure amb materials simples de construcció com lego 

bàsic i materials de construcció bàsics com cargols i fusta.  

• Racó de circuïts i vehicles elèctrics. On els alumnes tenen diferent 

material per crear circuïts elèctrics i components per crear vehicles 

alimentats per piles.  
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3.2. DESTINATARIS DE L’ESPAI 

Els destinataris de l’espai es mouen en els 3 àmbits que es recomana en 

els documents de l’estratègia digital de centre. D’alguna manera, la idea és 

que l’espai crea sigui un punt de referència maker per a tota la comunitat 

educativa.  

• INFANTS: majoritàriament de primària. La prova pilot ha començat de 

3r a 6è de Primària. Amb opció de poder ampliar a tota la primària i 

ESO en un futur.  

• DOCENTS: encara en projecte, però la idea és poder obrir aquest 

espai com un espai formatiu i experiencial per als educadors i 

educadores de l’escola.  

• FAMILIES: obert a les famílies que vulguin crear un espai compartit 

per generar projectes maker en cap de setmana.  

 

3.3. DINÀMICA DE TREBALL 
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La dinàmica de l’espai crea vol ser i vol tendir a empoderar als infants en 

l’àmbit creatiu, fabricació i tecnològic. Llavors la dinàmica en molts pocs 

casos tendeix a ser homogènia si no que s’intenta, a partir de reptes i 

propostes que l’alumne trobi el seu projecte personal a realitzar durant el curs. 

Tot i així, hi ha diversos moments on es requereix alguna sessió més 

formativa, per conèixer el funcionament, el material, les possibilitats, les 

maneres de programar un robot, etc...  
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Els eixos fonamentals que vehiculen l’espai crea són els següents: 

 

3.4. PLATAFORMA DIGITAL DE SUPORT 

L’Espai Crea té com a suport diferents plataformes digitals amb l’objectiu 

de: 

a) Ser un depositari de recursos, propostes i de les experiències a l’espai 

crea. 

b) Oferir els diferents processos i programacions de les diferents habilitats 

treballades. Per exemple, hi ha una programació pas a pas d’introducció 

a Scratch i la fabricació i disseny 3D. 

c) Ser un punt de trobada dels diferents productes que els alumnes vulguin 

compartir.  

d) Gestionar l’aula amb els dubtes però també en la gestió de les diferents 

sessions, permisos i comptes de les plataformes. 

Les plataformes digitals de suport ara per ara són les següents: 

3.4.1. TEAMS 

Ja que s’integra en la dinàmica de totes les aules. Existeix un “Equip” 

específic “d’espai crea” vinculat al seu web de share point. On els 

alumnes poden accedir i interactuar. Però també hi ha un canal 

FABRICACIÓ

•Material i eines de 
construcció bàsica

•Reutilització de components 
varis i reciclatje de joguines. 

•Circuits elèctrics

•Construcció lliure.

•Kits de construcció STEAM 
amb plaques solars i 
bateries. 

•Fabricació digital: disseny en 
3D i impressió 3D.

•Jocs d’experimentació
d’estimulació a la creativitat.

•Tall de fusta

•Tall de vinil i cartolina.

•Construcció lliure.

PROGRAMACIÓ

•Iniciació a les instruccions
programades.

•Descoberta de aplicacions 
per entrenar el pensament 
computacional

•Scratch com a introducció 
per blocs. 

•Correlació amb la fabricació, 
electrónica i robòtica. 

•Plaques programables i 
vinculades a la programació 
per blocs i a la fabricació. 

•Creació de jocs propis 
relacionats amb àmbits de 
treball a l’aula.

ROBÒTICA

•Correlació entre construcció
i programació.

•Construcció de robots amb 
diversos materials: Lego We 
Do, Mind Storm, Microbit.

•Elaboració de robots 
relacionant la impressió 3D i 
la programació de plaques 
arduïno. 

•La vinculació de la 
programació per blocs 
(Scratch) amb les 
contruccions de robòtica. 
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específic als diferents 

equips d’aula per 

assegurar la programació 

i poder assignar 

recomanacions i tasques 

derivades del treball.    

 

3.4.2. SHARE POINT 

És la plataforma vinculada al Teams que ofereix tots els recursos i els 

exposa de manera visual i ordenada. Fa la funció de portal web amb 

depositari de recursos, notícies, processos d’aprenentatge i 

experiències dels alumnes. 

https://maristes.sharepoint.com/sites/ESPAICREA  

 

3.4.3. SCRATCH 

És la plataforma vinculada a les altres que gestiona totes les aules en 

quant a programació per blocs. Cada alumne té un compte amb 

contrasenya i forma part d’una aula virtual on el mestre li pot fer un 

seguiment de les tasques i l’alumne pot compartir les diferents 

activitats fetes. https://scratch.mit.edu/  

 

 

https://maristes.sharepoint.com/sites/ESPAICREA
https://scratch.mit.edu/
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3.4.4. LEGO WE DO 

És la plataforma que gestiona la robòtica i les diferents propostes. 

Consta de programacions, exemples i projectes per realitzar. D’altra 

banda és un banc de recursos de moltes idees de robòtica.  

3.4.5. TINKER CAD 

Tinker Cad és la plataforma de dissenys en 3D i creació de circuïts on-

line. És la plataforma que gestiona les aules de disseny en 3D, com la 

plataforma Scratch, es poden gestionar les diferents aules i el mestre 

pot fer el seguiment de cada alumne tot proposant exercicis i 

visualitzant totes les tasques. https://www.tinkercad.com/  

 

3.5. ÀMBITS DE TREBALL I PROPOSTES 

Com he nombrat abans, l’Espai Crea està dinamitzat per els eixos de 

CONSTRUCCIÓ, PROGRAMACIÓ I ROBÒTICA. Això es tradueix en diferents 

racons i propostes dins de l’aula per poder anar familiaritzant-se i evolucionar en 

el treball de la tecnologia: 

✓ ESPAI DE PROGRAMACIÓ:  

És un espai on els infants troben el 

que necessiten per poder triar un 

repte relacionat amb programació i 

poder-lo realitzar. Hi ha diferents 

propostes amb diferents nivells amb 

instruccions per realitzar les 

programacions en Scratch 

majoritàriament. S’utilitzen diferents 

recursos com les famoses targetes 

Scratch, les quals no són de 

producció pròpia si no d’altres educadors que hi han compartit a les 

xarxes.  

 

https://www.tinkercad.com/
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✓ ESPAI ELECTRÒNICA: aquest 

espai conté diversos materials i 

components per realitzar circuïts 

elèctrics que es poden connectar 

amb d’altres construccions 

realitzades.  

 

✓ ESPAI DE CONSTRUCCIÓ DE 

JOGUINES ELÈCTRIQUES: 

aquest espai és un grup de calaixos 

en els alumnes troben diferents 

components de construcció de 

cotxes alimentats per electricitats o 

plaques solars. 

 

✓ ESPAI D’IMPRESSIÓ 3D: 

aquest espai consta de dues 

impressores 3D per dur a terme els 

productes dels diferents dissenys 

realitzats amb Tinker Cad.  

 

 

✓ ESPAI DE ROBÒTICA: que 

consta de kits de robòtica, 

majoritàriament Lego We DO. Però 

que s’està estudiant diversificar 

amb altres propostes com per 

exemple Micro Bit.  

 

✓ ESPAI DE CONSTRUCCIÓ AMB FUSTA I MATERIALS RECICLATS: 

aquest espai en constant creixement els alumnes porten diferents 
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joguines elèctriques que ja no necessiten i les desconstruïm per aprofitar 

els components. També hi ha fusta, claus, cargols i eines per realitzar 

construccions pròpies. Està en procés de creixement ja que hi vull 

incorporar talladores de fusta per a nens i talladores de vinil i cartolines. 

També s’hi posaran dues taules de taller per poder assegurar una bona 

construcció.  

     

 

3.6. L’AVALUACIÓ A L’ESPAI CREA 

3.6.1. L’Autoavaluació i autoregulació 

El model d’avaluació a l’espai crea vol ser un model que respongui 

a les metodologies competencials. Per tant, es dona molta importància 

a l’avaluació dels processos per a que l’aprenentatge sigui significatiu.  

 

Quan s’inicia un procés d’aprenentatge, el més habitual és que es 

cometin errors, però uns estudiants són més capaços que d’altres per 

superar-los. La diferència bàsica entre ells és que uns saben avaluar-

se (regular-se), mentre que altres han desenvolupat sistemes per 

aprendre poc eficients.11 

 

Per tant, a l’Espai Crea es vol desenvolupar majoritàriament la 

funció reguladora de l’avaluació.  

 

 
11 Avaluar per aprendre. Neus Sanmartí. Generalitat de Catalunya. Departament d’educació. Pag.5 
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Identificar els obstacles i els errors i trobar camins per superar-los 

requereix temps per a l’autoreflexió, però aquest temps és el més útil 

perquè realment hi hagi aprenentatge i, en canvi, no hi ha temps més 

perdut que ensenyar quelcom sense que la majoria de l’alumnat 

corregeixi les seves dificultats.12 

 

Dins de la programació de l’espai crea hi ha moments destinats a 

l’autoregulació i a compartir els encerts i les dificultats amb el gran 

grup. Això es realitza a través de diferents eines, estratègies i moments 

concrets. Algunes d’aquestes eines són les següents: 

• Quaderns d’autoavaluació (veure annex 1): és un recull més 

o menys pautat de reflexió amb les preguntes bàsiques. Què he 

après, com ho he après, quines dificultats he tingut? 

• Diaris d’aprenentatge: és un recull de reflexions no pautades 

sobre la vida del dia a dia de l’espai crea.  

• Check List de fites d’aprenentatge (veure annex 2): són 

quadres amb llistes de les evidències d’aprenentatges on els 

alumnes graduen el nivell d’aprenentatge en cadascuna de les 

seves fites. 

• Bases d’orientació: són eines instructives dels processos a 

seguir per a dur a terme una tasca o habilitat tecnològica 

concreta. Sobre tot s’utilitza a sisè en el tema de la construcció 

3D.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 Avaluar per aprendre. Neus Sanmartí. Generalitat de Catalunya. Departament d’educació. Pag.5 



Jordi Vicente Fernández 
@jordivicente 
PREMI MONTAGNE 2022 

21 
 

4. DESCRIPCIÓ DE LA PROGRAMACIÓ PEDAGÒGICA 

4.1. Normativa de l’Espai Crea 

Al principi de curs, dins del marc de familiarització del nou espai es 

van establir unes normes per facilitar el gaudi i l’aprenentatge.  

Aquestes normes es van penjar a la sala i són presents durant tot el 

curs. Les normes són les següents:  

✓ Equivocar-se és fantàstic  

✓ Parlo fluix  

✓ Escolto  

✓ Paciència! No tot surt a la 

primera  

✓ Respecto el material i el 

deixo com l’he trobat  

✓ Gaudeixo del que puc crear  

✓ Aprendre és una aventura  

✓ Camino poc a poc  

✓ Demano ajuda si cal  

 

4.2. Aspectes organitzatius: 

L’aspecte organitzatiu més rellevant és la rotació dels eixos 

d’aprenentatge. Aquest fet es du a terme per no avorrir els recursos 

però també per facilitar la connexió entre els diferents aprenentatges. 

Recordem que tot ens ha de portar a poder generar idees per generar 

projectes que connectin totes les destreses tecnològiques que 

aprenem a l’espai. Un exemple de rotació d’un trimestre seria el 

següent:  
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Rotació d’eixos de treball del 1r trimestre  

  

  3PRI  4PRI  5PRI  6PRI  
sessió  A  B  C  A  B  C  A  B  C  A  B  C  

1  PIE  CIF  ROB  ROB  PIE  CIF  ROB  PIE  CIF  ROB  PIE  CIF  

2  PIE  CIF  ROB  ROB  PIE  CIF  ROB  PIE  CIF  ROB  PIE  CIF  

3  PIE  CIF  ROB  ROB  PIE  CIF  ROB  PIE  CIF  ROB  PIE  CIF  

  DIARI DE TREBALL i AUTOREGULACIÓ  

4  ROB  PIE  CIF  CIF  ROB  PIE  CIF  ROB  PIE  CIF  ROB  PIE  

5  ROB  PIE  CIF  CIF  ROB  PIE  CIF  ROB  PIE  CIF  ROB  PIE  

6  ROB  PIE  CIF  CIF  ROB  PIE  CIF  ROB  PIE  CIF  ROB  PIE  

7  CIF  ROB  PIE  PIE  CIF  ROB  PIE  CIF  ROB  PIE  CIF  ROB  

8  CIF  ROB  PIE  PIE  CIF  ROB  PIE  CIF  ROB  PIE  CIF  ROB  

9  CIF  ROB  PIE  PIE  CIF  ROB  PIE  CIF  ROB  PIE  CIF  ROB  

  
PIE: programació i entorns digitals  
CIF: Construcció i fabricació  
ROB: Robòtica  

 

4.3. Síntesi de la seqüència pedagògica per cursos 

En aquest punt vull fer una síntesi de les activitats fetes durant el 

curs. Com ja hem dit abans, és un projecte en creixement. Per tant, 

aquesta programació variarà cada any depenent de les necessitats i 

del nivell que es vagi assolint. Cal dir que està dins del marc de les 

hores complementàries, per tant, la càrrega horària en cada curs és 

d’1 hora setmanal per el moment.  

 

1r trimestre (iniciació a l’aula maker i la robòtica per a tots els cursos) 

En el 1r trimestre partíem de realitats diferents i experiències 

diferents. Alguns d’ells/es tenien nocions d’algun dels temes però en la 

majoria de cursos partíem d’un nivell molt inicial en tots els eixos.  

 3PRI 4PRI 5PRI 6PRI 

 Introducció a l’aula maker 

PROGRAMACIÓ Introducció a 
la 
programació 
per blocs. 
Amb jocs de 
code.org 

Explicació del racó autònom de 
programació per reptes. 
 
Programació per reptes al racó de 
programació.  
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Inici de la 
sessió d’office 
Inici de la 
sessió 
d’Scratch 

ROBÒTICA Introducció a la Robòtica  
App Lego We Do. Funcionament i organització.  
Explicació dels rols de funcionament. Muntador i 
instructor.  
 
App Lego We Do. Programació  
 
Robots d’iniciació: ventidor i robot espacial.   
 

CONSTRUCCIÓ 

I FABRICACIÓ 

Filosofia Maker  
Persones Maker  
Exemples de contruccions maker.   
Distribució per racons de construcció:  

• Lego Lliure  
• Electricitat  
• Fusta i cargols  
• Deconstrucció de joguines  
• Construcció de cotxes elèctrics  

 

2n trimestre 

En el segon trimestre es podia diversificar molt més per curos però 

encara partíem de nivells semblants tot i la diferència d’edat: 

 3PRI 4PRI 5PRI 6PRI 

PROGRAMACIÓ Iniciació a 
Scratch: 
l’entorn i les 
funcions. 
Moviment i 
vestits. 
(procés de la 
plataforma 
Share point) 

Treball autònom al racó 
de programació a través 
dels diferents reptes.  
 
L’educador esdevé un 
guia i acompanya les 
dificultats. 

 

ROBÒTICA Projecte 

Velocitat 

Projecte 

mutació de 

la granota 

Projecte 

comporta 

per 

inundacions 

 

CONSTRUCCIÓ 

i FABRICACIÓ 

 PROGRAMACIÓ DE 

PLAQUES MAKEY MAKEY 

 

• Descobriment de la 

placa. Funcionament. 

• Piano digital 

IMPRESSIÓ 3D 

• Formació en 

vectorització 

d’imatges, 

plànols i text 
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• Comandament de 

vídeo jocs amb botons 

de plastilina  

• Formació en 

disseny 3D 

amb Tinker 

Cad.  

• Projecte 

personal amb 

Tinker Cad. 

• Projecte 

Impressió 3D: 

clauer, 

Barcelona 

medieval i 

creació d’una 

maqueta a 

partir d’un 

plànol.  

 

 

3r Trimestre 

Els tercers trimestres acostumen a ser més curts i farcits de moltes 

activitats. En aquest cas es prova de fer les rotacions dels eixos cada dos 

sessions: 

 3PRI 4PRI 5PRI 6PRI 

PROGRAMACIÓ Iniciació a 
Scratch: 
l’entorn i 
les 
funcions. 
Moviment i 
vestits. 
(procés de 
la 
plataforma 
Share 
point) 

Treball autònom al racó de 
programació a través dels 
diferents reptes.  
 
L’educador esdevé un guia i 
acompanya les dificultats. 

 

ROBÒTICA Projecte 

Velocitat: 

els infants 

realitzen 

cotxes per 

fer una 

cursa final.  

Projecte 

mutació de 

la granota: 

es coneix el 

creixement 

de la granota 

i 

s’exemplifica 

en 3 robots. 

Projecte 

comporta 

per 

inundacions: 

es munta 

una 

comporta 

que 

s’acciona 

 



Jordi Vicente Fernández 
@jordivicente 
PREMI MONTAGNE 2022 

25 
 

quan hi ha 

una 

inundació. 

S’utilitzen 

sensors.  

CONSTRUCCIÓ 

i FABRICACIÓ 

 PROGRAMACIÓ DE 

PLAQUES MAKEY 

MAKEY 

 

• Descobriment de la 

placa. Funcionament. 

• Piano digital 

• Comandament de vídeo 

jocs amb botons de 

plastilina  

IMPRESSIÓ 

3D 

• Formació en 

vectorització 

d’imatges, 

plànols i text 

• Formació en 

disseny 3D 

amb Tinker 

Cad.  

• Projecte 

personal 

amb Tinker 

Cad. 

• Projecte 

Impressió 

3D: clauer, 

Barcelona 

medieval i 

creació 

d’una 

maqueta a 

partir d’un 

plànol.  

 

5. PROJECTES I MINI PROJECTES VINCULATS A L’ESPAI CREA 

L’Espai Crea ha estat i vol ser una baula entre els projectes que es 

realitzen a l’escola, tot donant suport tecnològic als productes que es 

realitzen. En aquest apartat enumeraré els projectes de l’escola, alguns 

propis i no propis que es vinculen a l’ESPAI CREA d’alguna manera. 

 

5.1. PROJECTE CREANT ESPAIS 

El projecte creant espais no és propi de l’espai crea però si que hi 

dona el suport tecnològic. És un projecte basat en el repte de construir 

una maqueta d’un pis o casa per a una família amb unes 
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característiques concretes. Hauran d’aprendre com es calcula l’àrea, 

dibuixar en un plànol i dissenyar-ho en 3D. 

   

5.2. BARCELONA MEDIEVAL EN 3D 

És un mini projecte on aprofitant el tema de l’edat mitjana a sisè es 

proposa el repte de conèixer per on passava la muralla medieval a 

Barcelona. Conèixer la història. A nivell tecnològic a l’espai crea es 

crea una imatge vectorial a partir del plànol i s’aixeca l’alçat en 3D amb 

Tinker Cad. Posteriorment es fa la impressió 3D de la muralla sobre el 

plànol.  

https://maristes.sharepoint.com/sites/ESPAICREA/SitePages/PROJE

CTE-BARCELONA-MEDIEVAL-3D.aspx  

 

https://web.microsoftstream.com/video/393f4e68-aae9-4f28-be1b-

b2ac93d5ab38  

 

5.3. CREA EL TEU CLAUER 

Dins de les pràctiques del disseny 3D de sisè se’ls proposa fer la 

impressió d’un clauer en 3D. Els alumnes utilitzen Tinker Cad i es 

familiaritzen amb les seves eines. 

https://web.microsoftstream.com/video/b03e5bfb-2ec4-4555-ac99-

3700f78b7114 

 

 

 

https://maristes.sharepoint.com/sites/ESPAICREA/SitePages/PROJECTE-BARCELONA-MEDIEVAL-3D.aspx
https://maristes.sharepoint.com/sites/ESPAICREA/SitePages/PROJECTE-BARCELONA-MEDIEVAL-3D.aspx
https://web.microsoftstream.com/video/393f4e68-aae9-4f28-be1b-b2ac93d5ab38
https://web.microsoftstream.com/video/393f4e68-aae9-4f28-be1b-b2ac93d5ab38
https://web.microsoftstream.com/video/b03e5bfb-2ec4-4555-ac99-3700f78b7114
https://web.microsoftstream.com/video/b03e5bfb-2ec4-4555-ac99-3700f78b7114
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5.4. PROJECTES LLIURES 

Els infants tenen la possibilitat de crear projectes propis i planificar-

los ells mateixos a partir d’una plantilla. (veure annex 1) 

 

5.5. PROJECTE ORQUESTRA AMB 

MAKEY MAKEY 

Aquest projecte encara no s’ha pogut 

dur a terme en la seva totalitat. Seria 

propi d’espai crea. Es tractaria de 

construir instruments amb fusta o 

cartolina connectats amb materials conductors en una placa Makey 

Makey programada per fer les notes musicals. Els infants podrien tocar 

les notes.  

5.6. PROJECTE VÍDEO GAMES 

Aquest projecte encara no s’ha pogut dur a terme en la seva 

totalitat. Es faria un concurs de programació de vídeo jocs senzills. En 

alguna classe s’ha pogut començar a fer un Share Point tot compartint 

els vídeo jocs programats en Scratch. 

 

5.7. CREA EL TEU COMANDAMENT AMB MAKEY MAKEY. 

S’ha pogut fer una iniciació 

amb plastilina. Però la idea seria 

aplicar els coneixements de 

construcció en fusta per poder 

crear un comandament de vídeo 

jocs utilitzant una placa makey 

makey i un vídeo joc programat 

amb Scratch.  

5.8. PROJECTES DERIVATS DE LEGO WE DO 

Dins de la plataforma que acompanya els kits de Lego We Do hi ha 

múltiples projectes. Alguns guiats i d’altres oberts. És una oportunitat 

per poder-ho fer a l’espai crea.  
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5.9. EN VULL MÉS: POKE BALL 

Dins dels projectes personals realitzats a l’aula de 3r de primària ha 

sorgit la idea de fer una impressió en 3D d’un objecte creat per ells/es. 

Els alumnes han fet una investigació de com fer-ho i les eines que 

necessitaven. Ells han après a utilitzar Tinker Cad i han pogut veure el 

procés d’impressió de la seva POKEBALL.  

                  

 

5.10. POST PROCESSAT D’IMPRESSIÓ 3D 

En el racó d’impressió 3D es dona la possibilitat de poder aprendre 

com es fa el post processat després d’imprimir un objecte. Les 

diferents capes, el polit i la pintura. 
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6. HORITZONS I CREIXEMENT DEL PROJECTE 

✓ Caminar cap a l’empoderament i l’autonomia de l’infant. En la meva 

opinió aquest projecte tindrà èxit a mesura de que els infants siguin 

més autònoms tecnològicament i arribin a crear projectes seus a partir 

del que van aprenent tot connectant les seves habilitats i creativitat.  

✓ Un espai vital d’aprenentatge: que aquest espai esdevingui dins de les 

metodologies emergents un espai vital, on hi puguin haver diferents 

propostes i interessos per portar a terme processos d’aprenentatge 

profunds i significatius.  

✓ Un focus de formació docent: que aquest espai no només sigui un 

espai d’aprenentatge per als infants si no també per als educadors i 

educadors amb inquietuds maker. I per què no, un espai de formació 

que s’extrapoli fora de l’escola.  

✓ Un espai determinant per als productes derivats de projectes de 

l’escola. 

✓ Una comunitat d’aprenentatge: que pugui ser un espai obert a tota la 

comunitat educativa per emprendre diferents projectes i 

aprenentatges. Un Laboratori per investigar i crear. Un Laboratori 

d’experiències d’aprenentatge per a docents, famílies i alumnes.  

 

7. CONCLUSIÓ 

Fins aquí he pogut mostrar el treball realitzat durant els curs 21-22. Ha estat 

molt apassionant veure créixer tantes coses en tant poc temps. Per això penso 

que com a mínim volia tenir l’oportunitat de compartir-ho, i els premis Montagne 

són una molt bona oportunitat per fer-ho. Gaudir aprenent i gaudir ensenyant és 

un mantra que s’ha anat repetint durant aquest curs. La meva intenció és que 

com Marcel·lí en els seu temps, nosaltres sapiguem trobar la manera educativa 

adient per donar respostes en les noves maneres d’aprendre tot oferint 

perspectives de creixement als nostres infants avui. Trobar espais diferents que 

interpel·len, inspiren i animen a aprendre penso que és actualitzar en el camp 

metodològic i pedagògic el somni Marista en el món actual.  
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