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              Comunicat de premsa 

Barcelona, 5 de febrer del 2021 

 
La Fundació Orange i la Fundació Comtal 
inauguren un nou GarageLab a Catalunya 

vídeo 

La Fundació Orange i la Fundació Comtal inauguren un nou GarageLab a Catalunya. El 
programa GarageLab és una iniciativa de la Fundació Orange que proporciona, a centres i 
escoles pertanyents a la Xarxa d'Escoles de Segona Oportunitat, centres públics, concertats 
o privats a més d'associacions i fundacions educatives, la formació i l'equipament necessaris 
perquè puguin desenvolupar, a través de l'entorn FabLab i el moviment Maker, una proposta 
per als seus alumnes que transforma els processos d'ensenyament, aprenentatge i 
creixement personal. 

A la inauguració han assistit la Directora de la Fundació Comtal, Marta Galligó, la Directora 
territorial d'Orange, Montse Cereza i el Responsable de projectes de Fundació Comença 
per Educar, Lluis Terrado.  

Han inaugurat aquest nou GarageLab en el local de Fonollar de la Fundació Comtal, equipat 
amb material de fabricació digital (impressores 3D, talladora laser, talladora de vinil), i 
s'utilitzarà per a formar a docents i estudiants en tecnologies digitals i metodologies 

https://wetransfer.com/downloads/a0547c0cb5a9e5bc423ad5809becc19920210204061037/c48eefff82213579df4f13ee78a53e7420210204061059/a038a9
http://www.fundacionorange.es/
https://comtal.org/es/
https://www.e2oespana.org/la-aventura-del-saber-segunda-oportunidad-para-el-fracaso-y-el-abandono-escolar/
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educatives. En l'acte d'inauguració, els propis joves han relatat la seva experiència i han 
mostrat el treball que allí es realitza. 

22 GarageLabs a Espanya 

Amb aquest nou GarageLab, fruit de la Convocatòria GarageLabs 2020-21, ja són 3 els 
oberts per la Fundació Orange a Catalunya. A Espanya, són 22 els centres educatius que 
compten amb una instal·lació d'aquestes característiques i està previst que siguin 31 en 
finalitzar l'any. 

 

La Fundació Orange ha apostat pel projecte, impulsant i proporcionant els suports 
essencials: coneixement, formació, maquinària, entre altres. Per part seva, Fundació Comtal 
ha sabut incorporar la fabricació digital com una eina educativa més dins de la proposta 
formativa de l'Escola de Noves Oportunitats. 

L'alumnat de diferents itineraris formatius incorpora el GarageLab en el seu currículum 
formatiu de manera transversal, en el marc de la transformació de la metodologia educativa 
que està duent a terme l'entitat. 

Què és un GarageLab? 

El projecte GarageLab està dirigit a estudiants amb dificultats d'adaptació i aprofitament en 
el sistema educatiu tradicional i té com a objectiu reduir la taxa d'abandonament escolar 
d'estudiants de Formació Professional Bàsica, Escoles de Segona Oportunitat i Associacions 
i Fundacions Educatives, incrementant la seva motivació i impulsant la millora dels seus 

http://www.fundacionorange.es/resolucion-convocatoria-garagelabs-2020-21/
https://blog.orange.es/responsabilidad-social-corporativa/el-programa-garagelab-se-amplia-hasta-21-centros/
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resultats acadèmics i ocupabilitat gràcies a l'adquisició de competències digitals a través de 
l'entorn FabLab i el moviment Maker. 

El projecte parteix de la creació d'una aula, el GarageLab, dins del centre educatiu. L'aula és 
un espai amb identitat pròpia, perquè els alumnes són els protagonistes des del primer 
moment, en dissenyar i construir el GarageLab mitjançant tècniques de disseny participatiu 
i autoconstrucció, acompanyats per professionals de l'arquitectura i el disseny. 

Aquesta proposta persegueix que es transformin els processos d'ensenyament, 
aprenentatge i creixement personal. I no sols amb l'equipament, sinó amb una metodologia 
educativa basada en Design Thinking i Aprenentatge Basat en Projectes que busca 
potenciar l'aprenentatge de manera diferent i significativa. D'aquesta manera, els estudiants 
poden posar en pràctica les seves pròpies idees per a atendre qüestions del seu entorn que 
els preocupen, amb espais per a reflexionar, investigar i generar idees, sent capaces 
d'organitzar el treball en equip, comunicant els seus assoliments i sentint-se amb la capacitat 
d'enfrontar nous reptes tant dins com fora de les aules. 

Els resultats són molt encoratjadors. Els grups que fins ara han utilitzat aquest espai, 
adquireixen noves i molt valuoses competències digitals per al seu futur personal, formatiu i 
laboral. Però, a més, també milloren els seus resultats acadèmics i potencien competències 
transversals relacionades amb la disposició a l'aprenentatge, les relacions interpersonals, la 
iniciativa i l'autonomia. 

Fundació Comtal 
La Fundació Comtal és una organització no lucrativa que treballa, des de l'any 1994, 
perquè els nens, nenes, adolescents i joves en situació de vulnerabilitat, així com les seves 
famílies, tinguin oportunitats de futur. https://comtal.org/ 
 

Fundación Orange  
Creiem en la tecnologia com a eina i com a oportunitat per a millorar la vida de les 
persones. Per això, realitza projectes emmarcats en l'àmbit de l'educació digital, posant 
l'accent principalment en col·lectius en risc d'exclusió, especialment en joves i dones en 
situació de vulnerabilitat. www.fundacionorange.es 
  
Amb aquesta acció, Fundació Orange està impactant en el ODS 4 i 8. 

Més informació: Informe de Sostenibilitat d'Orange: 
 
http://somosresponsables.orange.es/informe-de-sostenibilidad-2019/ 

https://comtal.org/
http://www.fundacionorange.es/
http://somosresponsables.orange.es/informe-de-sostenibilidad-2019/

