
Els alumnes i els  mestres passem cada dia moltes 
hores a l’aula. Molts cops però, no ens sentim 
del tot a gust perquè les cadires i les taules són 
incòmodes o perquè la decoració no ens inspira. A 
més, a vegades la disposició dels elements de l’aula 
no ens permet fer tot el que ens agradaria.

Hem de considerar que ens dirigim a un alumne 
actiu i que els nous mètodes educatius segueixen 
aquest camí. Per tant, hem de passar de la 
convencional estructura rígida a un espai flexible en 
el qual l’equipament està en moviment.

INVENTEM LES 
CLASSES DEL FUTUR

EDUCACIÓ



EDUCACIÓ

OBJECTIU

El Repte Real que ens proposa “Maxchief” és pensar idees per millorar la nostra aula. 
Dissenyar l’aula de manera que es pot estructurar de nou ràpidament i no interrompi a l’excés,  
la transició entre la configuració del mobiliari per a un debat i, seguidament, per a un treball en 
grup.

Una aula còmoda i a la nostra mida, personalitzada. 

Conviure en una escola viva, activa, en moviment, una llar per tots els integrants de la 
comunitat educativa.

ELEMENTS CLAU

Podem pensar com fer que 
l’aula sigui més educativa, més 
divertida, més creativa, que 
estigui més aprofitada, més 
accessible, més agradable, més 
còmode... nosaltres escollim!

Podem pensar en tots els elements 
de l’aula que es poden modificar: 
les parets, les taules, les cadires, les 
pissarres, el terra, els objectes, els 
armaris...

Cal trobar dins les aules espais 
que fomentin la 
curiositat, la creativitat i 
l’experimentació, gràcies 
a nous materials i estructures, 
potenciant el concepte de 
què l’alumne a de sentir-
se com a casa i integrar 
habilitats del dia a dia en 
elles. 

INFORMACIÓ EXTRA

· Article: “Consells per al disseny d’aula” +link
· Article:“Aules Creatives a Finlàndia” +link
· Article“Els secrets de la creativitat” +link

ALGUNES
DADES

“La creació d’ambients 

càlids y naturals és el que 

desperta els sentits. 

Steiner, 2005
”

“Les escoles més exitoses 

són aquelles que gaudeixen 

d'unes aules, ordenades, 

segures i disciplinades. 
 XXII Encuentro de Consejos 

Escolares Autonómicos 
y del Estado 

”

Aquelles escoles 
que aposten pel diseny 
de l'aula el deu realitzar 

el propi alumnat des 
de infantil. 

E. Lledó ”

“

“La classe ha de ser 

un lloc viu, diferent i 

amb personalitat 

pròpia. 

Lledó i Cano
”

https://greendok.com/consejos-para-el-diseno-de-nuevas-aulas
http://aulascreativas.net/blog/aulas-creativas-en-finlandia
http://www.rtve.es/alacarta/videos/redes/redes-secretos-creatividad/1056427/


CRITERIS DE VALORACIÓ

S’avaluaran els diferents projectes 
presentats i es seleccionaran els 3 
millors en funció dels següents criteris: 

· Factibilitat 

· Utilitat

· Innovació

EDUCACIÓ

CONCURS

www.fundaciocreativacio.org
fundacio@fundaciocreativacio.org
972 245 000

Parc Científic i Tecnològic de la UdG
C/ Pic de Peguera 15, nº 25
17001 Girona

DONEM SOLUCIÓ ALS 
REPTES DEL FUTUR

Proposem als nens i nenes participar en un 
concurs on podran desenvolupar totes les 
seves capacitats creatives per inventar 
solucions als reptes del futur.

Dirigit als alumnes de 5è i 6è de primària 
d’escoles que treballin les capacitats creatives i 
innovadores dels seus alumnes.

Les millors idees seran portades a la realitat 
per estudiants de cicle superior.

OBJECTIUS GENERALS

· Activar el potencial creatiu dels nens
· Practicar les fases del procés creatiu amb 
reptes reals
· Participar en un projecte real
· Fomentar l’esperit emprenedor per 
desenvolupar un projecte
· Promoure la innovació i la creativitat a l’aula
· Desenvolupar habilitats comunicatives
· Fer realitat les propostes i convertir-les en 
nous productes.

DRETS D’IMATGE I 
AUTORIA

Els alumnes que presenten els seus 
projectes al concurs han de tenir 
signades les autoritzacions de drets 
d’imatge. 

L’escola, per la seva part, ha de tenir 
signat el conveni de cessió de les 
idees dels projectes perquè l’empresa 
o entitat que apadrina el repte en 
pugui fer ús si s’escau.

TERMINIS

Data límit per presentar les propostes 
al concurs: 25 de maig de 2018.

La confirmació de les propostes 
guanyadores serà la primera setmana 
de juny de 2018. 


