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A SECUNDÀRIA                                                                             
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L’OBJECTE  I  L’OBJECTIU
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Joan Miró Dona asseguda i infant, 1967
Joseph Kosuth Una i tres cadires, 1965
Antoni Tàpies Núvol i cadira, 1988

L’ART
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APRENDRE AMB I DES DE L’ART

“La meva cadira”
Alumnat 2n ESO
2015-2016
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Missatges a les cadires: 
Aviat seré jo, Ying Yang, D’aquí a poc ja hi podré seure...

L’ÚS METAFÒRIC DE L’OBJECTE
Creació individual

LA INSTAL·LACIÓ ARTÍSTICA
Creació col·lectiva
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Jaume Pitarch,
en Residència a 
l’institut Moisès Broggi

2016-2017

LA FORMA

ASSAJAR
EXPLORAR

Descontextualitzar
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AULA D’ACOLLIDA
Creació col·lectiva
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DISSENYAR

Alumnat 2n Batx Arts
Institut Moisès Broggi
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IDEAR, RESUMIR, IMAGINAR
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 DE L’OBJECTE  A L’OBJECTIU
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L’OBJECTE EN RELACIÓ AMB L’ESPAI
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La necessitat educativa
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Si treballem per projectes...

Repensar espaisEl model educatiu
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Si les aules són petites i els passadissos grans... 
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Si la necessitat educativa és documentar….
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Si la necessitat educativa és compartir i comunicar coneixement….
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L’INSTITUT COM ESPAI EXPOSITIU

Com podem afavorir l’aprenentatge a través dels espais educatius?2 La necessitat educativa



APRENENTATGE

APRENENTATGE
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RECURSOS

APRENENTATGEAPRENENTATGE
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APRENENTATGE

APRENENTATGE



NECESSITAT EDUCATIVA Canvis d’espais Organització de centre
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ELS ESPAIS al servei de l’OBJECTIU
Que els canvis afavoreixin l’aprenentatge 
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Habitar & Ocupar
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ESPAI OCUPAT
omplir un espai o un lloc

ESPAI HABITAT
viure habitualment en un lloc determinat, 

residir

NO EDUCATIU EDUCATIU
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Espais i emocions
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Quin record tenim de l’aula quan nosaltres estudiàvem?
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Els espais produeixen emocions
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Treballem sobre els plànols de l’institut
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AFA

PAS

ALUMNAT I 
PROFESSORAT

El Josep!!!!!!!!!!!
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EXPERTS



Currículum 
ocult

L’ACÚSTICA, la 
gran oblidada

L’ESCOLTA
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Els espais educatius HABITATS, han de ser 
CONFORTABLES
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Partir de la nostra realitat
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L’ESPAI IDEAL
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L’ESPAI REAL
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Buscar solucions amb els espais propis

CONÈIXER
 ORGANITZAR  

PREVEURE

TREURE ETIQUETES
Al gimnàs només podem fer classe 

d’Educació Física?
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Habitem tots els espais de l’institut
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AULA     MULTIUSOS
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Petites solucions per grans 
aprenentatges
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Que no s’aturi el món per no tenir tisores 
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Kit de supervivència de la tutora
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Mobiliari viatger
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Piques, eines i materials
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La biblioteca entra a l’aula
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Del cor al cap passant per les mans, l’objectiu és aprendre

Els espais al servei de l’aprenentatge

No decorem l’institut, aprenem amb i des de l’art perquè un 
procés creatiu és un procés d’ensenyament aprenentatge,  
atrevim-nos a formar ciutadans creatius

Totes les disciplines tenen una capa creativa, l’art ens 
ajuda a descobrir-la

Els espais físics escolars són una part però cal potenciar 
els espais fora del centre que ens ofereix l’Educació 
expandida
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E-mail: efiguer4@xtec.cat
Twiter: @efiguer4

Web: www.institutbroggi.org


