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Per què DIY?

Comencem a transformar 
l’Escola....junts



L’Educació necessita…

ORGANITZACIONS I 
FORMES DE TREBALL...



L’Educació necessita incorporar…

LA POTÈNCIA DE 
L’APRENENTATGE ENTRE 

IGUALS...



No podem entendre l’Educació sense…

LA TECNOLOGIA 
PER 

APRENDRE, 
CREAR, 

COMPARTIR...



El veritable aprenentatge…

Problemes, reptes, 
qüestions...

En 
context

Amb 
creativitat

Autònom



No podem deixar perdre…

Aprenentatge 
invisible

IN/OUT



2014-2016

1. SITUACIÓ DE PARTIDA

2. FORMACIÓ

3. IMPLEMENTACIÓ

DIYLAB: el procés



Situació de partida

FAMILIES

ALUMNES

EDUCADORS



Formació



Formació- Discussió



Formació- Comunitat



Implementació

Etapa Primària

(5è)

Secundària

(2n cicle)

Alumnes 58 120

Professors 4 9

Investigadors

Estudiants

màster

2 2

Matèries ABP

(LL, MT i 

SOC)

NT, SOC i 

TEC

Hores 6 h/setmana

(2n-3r trim)

2-3/setmana

(3r trim)



A Primària

Dissenyar l’smartphone del futur Dissenyar una aplicació per al 
smartphone del futur



A Secundària

Visió interdisciplinar

Treball col·laboratiu basat en les 

habilitats tecnològiques dels

estudiants I els seus interesos

Amb producions en anglès I 

català

Aprenent en context

Aprenentatge-servei

Aprenentatge entre 

iguals

https://sites.google.com/a/virolai.com/projecteciutat/


DIYLab a les aules

Com una nova manera de comprendre els 
processos d’ensenyament-aprenentatge

Com una metodologia de treball



DIYLab a les aules

L’espai classe com a espai de treball i laboratori
L’aprenentatge en un entorn multitasca

Ens apropiem dels espais i del mobiliari
de classe de forma diferent



DIYLab a les aules

Aprenentatge-servei: ensenyant i 

aprenent

Aprenentatge col·laboratiu: aprenent 

amb i des dels altres  



EL PROCÈS PAS A PAS

 Analitzem el repte

 Discutim i prioritzem

 Desenvolupem les idees, planifiquem

 Elaborem

 Presentem els nostres productes

 Compartim els nostres productes

 Reflexionem sobre el procés d’aprenentatge

 Avaluem

file://localhost/Users/mjmirandarodriguez/Downloads/VID_20150511_131456.mp4


PRODUCTES DIGITALS

Tots han de mostrar d’alguna manera:

Què han après/desenvolupat/creat?

Com? Per què? Què canviarien?

Què ha representat el procés per a ells 

personalment i com a grup? Reflexió sobre 

l’aprenentatge.



http://hub.diylab.eu/

El DIYLab Hub com a repositori inspirador



Smart irrigitation system

https://youtu.be/cXeOdctnjVw


Vols jugar amb nosaltres?

file://localhost/Users/mjmirandarodriguez/Downloads/APP (Gerard, Joel A, Pol Co, Oriol  M).pptx


FORTALESES I DIFICULTATS
● Basat en els interessos i habilitats 

dels alumnes

● Protagonisme de l’alumne:
● Rol d’ensenyant i aprenent

● Autoregulació 

● Motivació i compromís

● Desenvolupament de la creativitat, 

la recerca i l’autonomia

● Interdisciplinarietat

● Ús didàctic de la tecnologia

● Reflexió sobre el procés

d’aprenentatge: consciència

● Significació de l’aprenentatge

● Consciència i identificació de les 

pràctiques DiY

● Integració en la cultura de centre

● Comunitats d’aprenentatge

● Canvi de rol del professorat

● Currículum

● Assumir riscos

● Obertura i flexibilitat: 

incertesa

● Temps

● Organització escolar:
● Espais versàtils

● Recursos humans

● Horaris flexibles 

● Estructures

● Planificació i coordinació

● Concepte compartit

● Avaluació: concepte i eines

Què ha suposat el DIY a l’Escola?



En resum.....

REPENSAR I TRANSFORMAR L’APRENENTATGE

JUNTS 



I l’efecte DIY existeix…

I ja és imparable

https://www.youtube.com/watch?v=pbL93eVt3eE

