Espais per viure, treballar i gaudir

Creative Apple lab
— L’entorn educatiu influeix en el comportament
i té un gran impacte en la forma en què
els estudiants aprenen i els professors ensenyen

Creative Apple lab

El Creative Apple Lab està format per un conjunt d’espais adaptats a les noves formes
d’aprenentatge. Aquest entorn s’anticipa a les necessitats dels estudiants i del personal
docent afavorint la innovació i la creativitat.
Microgestió i Grup EFEBÉ col·laborem per sumar esforços i treballar vers un
objectiu comú: crear el millor entorn d’aprenentatge per aquesta nova generació
d’estudiants.
Microgestió és un proveïdor Apple especialitzat en el sector educatiu amb més de
35 anys d’experiència. Ofereix solucions integrals a les escoles que volen enriquir el
seu projecte educatiu amb la tecnologia d’Apple. Compta amb un equip heterogeni
format per tècnics i docents que donen suport tant a la tasca dels equips de lideratge
dels centres com en la implantació i la gestió tècnica dels dispositius. Microgestió
integra Apple a qualsevol empresa oferint tot tipus de serveis informàtics.

L’aula del futur
La tecnologia és un dels motors del canvi i la transformació.
Des de Microgestió i Efebé hem creat aquesta aula per millorar la tecnologia a l’aula i afavorir
les possibilitats d’ensenyament i aprenentatge.
El Creative Apple Lab és un laboratori pensat per fomentar al màxim la creativitat dels
alumnes. Consta de diferents espais articulats segons les fases del procés creatiu.
Des de la gestació d’idees fins al disseny i elaboració de productes.
El mobiliari ha estat especialment dissenyat per a cadascuna de les activitats que s’inspiren
en els programes de creativitat d’Apple.

Com ho fem?
Amb espais saludables que sempre tinguin en compte les necessitats i els usos.
Aquests entorns han de donar suport a la mobilitat i el desenvolupament de noves
experiències educatives.
Els centres que implanten la tecnologia amb èxit comencen projectant l’experiència
educativa que volen pels seus alumnes i, després, creen un entorn per fer-la realitat.

Què volem facilitar?
APRENENTATGE
PERSONALITZAT

ESCOLA
SOSTENIBLE

ESPAIS
COL·LABORATIUS

PENSAMENT
CRÍTIC

APRENENTATGE
MULTIDISCIPLINAR

COMUNICACIÓ
ACTIVA

FOMENT DE
LA CREATIVITAT

INNOVACIÓ
PEDAGÒGICA

ESPAI ÀGORA
ESPAI CREACIÓ AUDIOVISUAL
ESPAI THINKING
ESPAI ARTS & CRAFTS
ESPAI ROBÒTICA I CODI
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Espai Arts & Crafts
Arts & Crafts, Modelatge 3D,
Escultura i Pintura
• Espai de disseny i manipulació per fer dibuix, modelatge 3D, escultura...
• Apple: iPads amb apple pencils i macs.
• Impressora 3D
• Mobiliari composable, taules i cadires amb rodes plegables,
murs, pissarres.

Espai Thinking
Design Thinking i Brainstorming
• Espai de co-creació i generació d’idees. On neixen i s’inspiren els projectes.
• Apple: iPads amb pencils per anotar idees + Projectors interactius.
• Taules i pissarres especials de Design Thinking.

Espai Robòtica i Codi
Program i Robòtica, Realitat
augmentada, Swift
• Espai on treballar el llenguatge computacional amb taules amb lego
mainstorm i robots. Drons, ulleres de realitat augmentada.
• Apple: ordinadors per treballar desenvolupament d’apps amb
Swift. iPads per programar, controlar robots i jugar amb la realitat
augmentada.
• Mobiliari d’emmagatzematge, taules per treballar de peu.
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Espai Àgora
Presentació i Debat
• Grada amb gran projector i escenari on presentar els
treballs, fer debats, concerts, presentacions i teatre.
• Indicat per usar al inici de la classe per tal que el
professor expliqui els objectius del projecte als grups.
• Grades de fusta i pufs.

Espai Creació
Audiovisual
Animació, Stop motion,
Música, Projectes finals
• Plató de televisió i radio on produir material
audiovisual.
• Apple: 3 imacs per postproducció. Sala de so
amb instruments i iPads pel Garageband.
• Ideal per treballar l’animació, l’stopmotion,
la música i generació del projectes finals.
• Cabines de gravació, cabina de ràdio, espai
encapsulat, elements separadors fonoabsorbents,
taules preparades per la post producció.
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