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SEMINARI - MUSEU DEL DISSENY DE BARCELONAEQUIP DE RECERCA INTERUNIVERSITARI SMART CLASSROOM

DISSENY D’ESPAIS EDUCATIUS: DIMENSIÓ PEDAGÒGICA, AMBIENTAL I DIGITAL.

Descripció
Els avenços experimentats en les últimes dècades en les teories i paradigmes educatius,
així com l'aparició de noves propostes i estratègies pedagògiques d'acord al coneixement
científic sobre com es produeixen els processos d'aprenentatge requereix posar atenció en
quins són els canvis que haurien de experimentar la configuració i organització dels espais
d'aprenentatge escolars, així com en les condicions, les dinàmiques i les metodologies que
es desenvolupen en aquests espais.
Els paradigmes educatius actuals requereixen espais d'aprenentatge que tenen poc que
veure amb els que ara comparteixen el professorat i els alumnes. Aquests espais han de ser
dissenyats i modificats a partir de les necessitats d'aquests col·lectius i des d'una postura
realista i sostenible en la seva implementació, com també, a partir d'una investigació
sistemàtica i d'excel·lència.
El curs té per objectiu fonamentar i desenvolupar el disseny d’espais d’aprenentatge escolar
que responguin als corrents pedagògics actuals, per tal que les decisions sobre l’estructura i
el disseny de l’espai educatiu es fonamenti en un coneixement científic i sistemàtic.
Destinataris
- Docents en actiu de qualsevol nivell educatiu
- Responsables i administradors d’institucions escolars
- Dissenyadors de producte i d’interior interessats en el disseny d’espais escolars
- Estudiants dels graus de Mestre i Pedagogia
Metodologia
La metodologia combina la fonamentació teòrica amb el desenvolupament del codisseny
dels espais d’aprenentatge escolar per part dels assistents. És un curs eminentment aplicat.

Continguts
1.
2.
3.
4.

L’educació al segle XXI i els espais educatius
Què demanden els corrents pedagògics actuals de l’espai educatiu?
El concepte smart i la necessitat d'innovar l’espai d’aprenentatge
Revisió de la recerca al voltant de l’espai d’aprenentatge
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5. Enfocament del disseny de l’espai educatiu a partir de 3 dimensions
a. Dimensió pedagògica
b. Dimensió ambiental
c. Dimensió digital
6. Principis clau dels espais d’aprenentatge
7. Configuració i organització de l’espai
8. Anàlisi i descripció d’experiències a nivell nacional i internacional
9. Codisseny d’espais d’aprenentatge

Calendari
El curs té una durada de 8 hores, en dues sessions, els dies 15 i 22 de gener de 2019, en
horari de 17h a 20h.
El preu de la inscripció és de 24 euros.

