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El Laboratori Pedagògic de l’ESPAI 
AIGUA és un nou espai preparat 
per aprendre a dissenyar projectes 
de manera experiencial. Un espai 
creador on poder investigar altres 
maneres de construir sabers, obrint 
mirades i explorant camins diver-
sos. Per aprendre fent. 

En aquest espai s’ofereix una for-
mació adreçada a mestrxs, pro-
fessorxs, acompanyants, famílies 
o tota persona amb una vocació 
docent que estimi i tingui cura dels 
processos d’aprenentatge. La nos-
tra proposta és fruit de molts anys 
de posar en pràctica i d’investigar 
constantment una nova mirada del 
currículum escolar. 

Intensiu d’estiu 2022

+ INFO A LA SEGÜENT PÀGINA

ESPAI AIGUA inaugura el seu Laboratori Pedagògic. Tallers intensius d’una set-
mana a l’estiu (5 sessions) que articulen una part d’aprendre fent i una part de marc con-
ceptual per aprofundir en la nostra proposta pedagògica en una revisió metodològica i 
competencial del currículum

QUÈ ÉS EL LABORATORI
Nous paradigmes educatius
Una setmana d’experiències pedagògiques que ens situen de for-

ma vivencial en noves pràctiques i mirades obertes més enllà del 

marc epistèmic modern, mitjançant la revisió de tot allò que aquest        

implica: el pensament binari, la divisió del coneixement, les cate-

gories il·lustrades, la separació cos-ment, l’heteropatriarcat , el cos 

i el funcionament normatiu, el pensament colonial, entre altres. 

Aquest nou paradigma ens permet formular noves propostes didàc-

tiques, amb metodologies, projectes i itineraris connectats amb les           

necessitats evolutives i personals. 

La connexió delxs mestrxs amb la seva part creativa/creadora esde-

vé una eina imprescindible en aquestes noves propostes. Redefinim 

el rol de lxs mestrxs per donar valor i visibilitat a totes les habilitats 

que conviuen a la nostra pràctica diària. 



ETAPES: 

PRIMÀRIA SECUNDÀRIA

INFANTIL

Programa
- Presentació de la proposta. Aprendre fent i inves-

tigar en l’acció.  Facilitació de processos. L’error i  el 

resultat. Currículum  divergent, emergent i ecofemi-

nista. Referents. Pedagogies indisciplinades.

- Maneres diferents d’aprendre les mateixes coses. 

Disseny, creació i avaluació de projectes basats en 

interessos i curiositats personals. Seducció, provo-

cació  i transformacions: com detonar motivacions 

internes i connectar amb el plaer d’aprendre. 

- Narratives diverses. Observació i documentació 

sensible. Neurodivergències.  

- Mestrxs creadorxs. Acompanyament dels proces-

sos específics. 

- Disseny d’espais, ambients i materials. Talleristes. 

METODOLOGIA
Dinàmica de moviment i centrament
Bloc teòric
Bloc d’experimentació de propostes amb dissenys propis
Seguiment dels processos individuals i grupals
Tancament amb reflexió i avaluació de la sessió

Intensiu d’estiu
Nous paradigmes educatius
Juliol 2022

Objectius

Oferir una mirada concreta per dissenyar projectes trans-
disciplinars, competencials i centrats en els interessos 
personals.

Veure exemples de com utilitzar elxs referents artístics/
ques a l’hora de dissenyar propostes indisciplinades.

Revisar la nostra pràctica i el currículum oficial amb una mi-
rada ecofeminista, reformulant els límits de les 
neurodivergències.

Aprendre experiencialment allò que volem ensenyar de la 
mateixa manera, per tal d’entendre i integrar els processos 
Practicar narratives de documentació pedagògica que ens 
ajudin en l’avaluació d’aquestes metodologies.

Traspassar processos de creació i d’aprenentatge que ens 
ajudin a acompanyar millor en la part emocional alxs nenxs.

FORMADORES

Marta CaMps Banqué   
Llicenciada Belles Arts. Doctora en 

Innovació i Intervenció Educativa.

Cristina GarCia CarBonell   
Mestra Educació Especial. 

Direcció-gestió i cofundadora 

de l’Espai Aigua.

L’HORARI
*Torn de tarda:

Setmana del 11 al 15 de Juliol 2022. L’horari és de 16h a 20h. 

*Torn de matí:

Setmana del 18 al 22 de Juliol 2022. L’horari és de 10h a 14h.

EL PREU
El preu d’una setmana intensiva és de 350€.

Si t’inscrius abans del 20 de juny el preu és de 290€.

EL LLOC
C/Agregació, 6  Metro: Maragall L5 i L4.


