


Experiències de transformació a l'escola 0-12 anys

PRIMERA JORNADA PEDAGÒGICA SOBRE ESPAIS EDUCATIUS
ADREÇADA A PROFESSIONALS DEL MÓN DE L’EDUCACIÓ

El proper 11 de març tindrà lloc la 1ª edició de la Jornada Pedagògica “Nous
Escenaris per a l’aprenentatge: Experiències de transformació a l’escola 0-12
anys”

Des de fa molts anys, Diip assessora escoles i professionals en el seu procés de
transformació dels espais, oferint nous punts de vista sobre les possibilitats
arquitectòniques de cada centre educatiu. 

Aquesta trobada pretén posar en relleu la importància de l’organització de l’espai,
de la dimensió estètica i de la dimensió relacional com a elements fonamentals per
al desenvolupament de l’aprenentatge. Una idea d’espai pensat com un interlocutor
actiu, que acull les relacions entre les persones que l’habiten i la interacció amb
materials i objectes. Un lloc en contínua transformació, metàfora del coneixement.

Durant aquesta jornada es donarà protagonismei a les experiències de
transformació dutes a terme per algunes escoles del territori, i principalment al canvi
de mirada pedagògica que aquest procés comporta. Serà un moment de diàleg
entre escoles, professionals i estudiants, íntegrament dedicat  als espais/ambients.

La jornada s’iniciarà amb la benvinguda de la Paola Soggia, fundadora de Diip i
dissenyadora d’espais educatius, a continuació hi haurà les intervencions de la Joana
Martos Higueras, Cap d’estiudis d’infantil i cicle inicial, Desireé Hortigon Flores,
Directora de l’escola Congrés Indians, tot seguit la Marta Casellas Castells, ex-
directora de les Escoles Bressol Municipals de Vic i actual directora de l’Espai
Familiar Municipal de Vic (EBMV) i l’Anna Albert Cutrina, mestra i tutora d’aula de
l’EBMV Caputxins i professora d’arts visuals a infants de 3 a 5 anys a la Farinera
(Centre d’Arts Plàstiques i Visuals) i finalment l’Aroa Pareja Solís, directora de
l’escola dels Encants tancarà la jornada que finalitzarà amb una visita a les
instal·lacions de l’Escola dels Encants.



9.00h 
Registre dels participants

9.15 - 9.45h 
Benvinguda a càrrec de Diip

9.45 - 10.30h 
Ponència Escola Congrés Indians, Barcelona
“CANVIAR LES AULES PER AMBIENTS UNA GRAN OPORTUNITAT”
A Càrrec de: Joana Martos Higueras, Cap d'estudis d'infantil i cicle inicial
Desireé Hortigón Flores directora de l'escola Congrés Indians

10.30 - 11.15h 
Ponència Escoles Bressol Municipals de Vic (EBMVIC)
"UNA MIRADA CONSCIENT AL CAMÍ DE LA TRANSFORMACIÓ DELS ESPAIS EDUCATIUS
DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS DE VIC".
A càrrec de: Marta Casellas Castells, ex-directora de les Escoles Bressol Municipals de
Vic i actual directora de l'Espai Familiar Municipal de Vic (EBMV).
Anna Albert Cutrina, mestra i tutora d'aula de l'EBMV Caputxins i professora d'arts
visuals a infants de 3 a 5 anys a la Farinera (Centre d'Arts Plàstiques i Visuals).

11.15-12.00h 
Torn de Paraula (Escola Congrés Indians i EBMVIC)

12.00 – 12.30 
Descans

12.30-13.15 
Ponència Escola dels Encants, Barcelona
“DISSENY I PEDAGOGIA EN DIÀLEG. PENSAR Y REPENSAR ELS ESPAIS DE L'ESCOLA"
A càrrec de: Aroa Pareja Solís directora de l'escola dels Encants
 
13.15 -14.30h 
VISITA A LES INSTAL·LACIONS DE L'ESCOLA DELS ENCANTS, BARCELONA

14.30-15.00h 
Torn de paraula

15.00 
Comiat

PROGRAMA DEL DIA



INSCRIPCIONS

Convocatòria oberta fins el 28 de febrer o fins esgotar
places disponibles.

DATA: dissabte 11 de març de 2023
LLOC: Escola dels Encants, C. del Consell de Cent, 558, 560, 08013 Barcelona
CERTIFICAT: Certificat de participació atorgat per Diip
MODALITAT: Presencial

QUOTA DE PARTICIPACIÓ
Individual 50€
Grups a partir de 5 persones 44€
  
FORMULARI D’INSCRIPCIÓ: inscripció jornada espais

Tan bon punt rebem el formulari d’inscripció, enviarem per correu electrònic les
indicacions per a la reserva de plaça (Nota: comproveu també el correu brossa)

No es realitzaran devolucions.
En cas de no poder assistir, la persona matriculada podrà traspassar a una altra
persona la seva plaça, sempre amb preavís a Diip través del correu electrònic:
info@diip.es 

Per qualsevol dubte, contacteu amb Diip a info@diip.es 

https://forms.gle/v3LqWVajnG2UQLWPA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFOd2JP82LGoGNIIrDGlGbgD9DMqnVWuSrLLK4jZOQTtoUNg/viewform
mailto:info@diip.es
mailto:info@diip.es

