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1 Introducció 
 
Imaginem per un instant que tenim una màquina del temps. Els proposem un petit exercici de 
ciència-ficció.... 
 

 
Fig. 1. The Time Machine 

 
Imaginem-nos que retrocedim fins a finals del segle XIX, al final l’era de la industrialització, 
capturem una persona d’aquesta època, la fiquem dins la màquina (Fig 1) i la fem viatjar fins a 
dia d’avui. La portaríem a veure les ciutats dels nostre temps. Veuria com han evolucionat els 
transports i no se’n sabria avenir. Visitaria les fàbriques i copsaria l’enorme avanç en robòtica i 
producció que hem experimentat en 200 anys. I què dir dels mitjans de comunicació? 
Descobriria que, a més a més de la premsa, hi ha la ràdio, la Televisió i Internet. Potser 
podríem passejar-lo pel camp del Barça i la seva enormitat, el faríem entrar en un hospital, en 
un hotel, en un museu....Pobre home! Segurament tindria un xoc molt fort. Tan fort que si 
encara no s’hagués desmaiat del tràngol, demanaria de genolls que el tornéssim al seu temps. 
Però aleshores el portaríem a una escola actual, amb les seves taules, pupitres i cadires (Fig 
2), la taula del professor, les pissarres (electròniques, però pissarres). Una escola amb clàssics 
passadissos, menjador, sales de professors, biblioteca, pati... Ah! Quin alleujament!!!! 
Finalment un lloc ajustat al meu temps, segurament pensaria l’home del segle XIX. (Fig 3) 
 
Aquest cas sembla exagerat (i ho és volgudament) però pretén posar de manifest la poca 
evolució que han tingut les escoles com a espais físics des de la seva creació. Aquest és un fet 
irrefutable i no només té a veure amb la distribució física dels espais, sinó amb l’ús que se’n fa, 
a la disposició del mobiliari, etc... I em diran, si però ara tenim tecnologia!! Correcte, tenim l’1x1, 
tenim pissarres digitals i aules d’informàtica, però no deixen de ser eines. Eines que, a més a 
més, tenen un període de validesa molt curt, són cares i a vegades no se’n treu el profit que 
caldria. En essència, l’aula del segle XXI continua tenint la mateixa concepció que l’aula que 
van utilitzar els nostres pares i avis: professor en el seu púlpit i taules i cadires en filera. 
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Fig. 2. Aules al segle XXI 

 

 
Fig. 3. Aules al segle XIX 

 
 
Però perquè passa això? L’educació ha evolucionat, no? És clar que ha evolucionat, i molt. Les 
lleis educatives han variat els seus objectius i metodologies al llarg del temps i els darrers anys 
han donat un gran salt amb l’entrada de l’aprenentatge de competències, coincidint amb una 
irrupció imponent de mitjans tecnològics, de capacitat de recerca de  la informació i de connexió 
amb el món. Aquesta situació era  impensable fa unes dècades. Això és tota una revolució. 
 
Aquesta revolució al nostre país no ha anat acompanyada d’un canvi de paradigma en la forma 
com s’usen els espais d’aprenentatge de les nostres escoles. Considerem que aquest és un 
punt que té molta importància en l’àmbit educatiu. El rendiment i relació d’alumnes, professors i 
altres membres de la comunitat educativa se’n veuen directament afectats. L’escola és la seva 
segona casa! I està antiquada! Ens trobem doncs, en una situació en què creiem que la solució 
als problemes vindrà a través de la implantació de noves eines. Es fan prevaldre les inversions 
en unes tecnologies que quedaran obsoletes en poc temps mentre que els nostres espais 
d’aprenentatge encara són conceptualment al segle XIX. 
 
Aquest treball posa de manifest les incompatibilitats entre mètodes educatius i espais 
d’aprenentatge actuals. S’indicarà que una millora en la relació de com s’ensenya als alumnes i 
com és l’espai on s’ensenya millora el rendiment dels alumnes i de totes les persones que 
treballen en un centre. Es proposa una visió completament diferent pel que fa a la concepció i 
ús dels espais d’aprenentatge, ja siguin nous o existents.   
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2 Plantejament del problema 

L’organització dels centres educatius a Catalunya (Fig 4.) avui dia està regulada en quatre 
àmbits diferenciats : 

 El govern de l’estat: Estableix els aspectes bàsics del currículum o ensenyaments 
mínims per a tot l’estat Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación..(LOE) 

 La Generalitat de Catalunya: Estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació 
obligatòria a través de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació. (LEC) 

 Els centres educatius: En el marc de la seva autonomia elaboren el seu propi projecte 
educatiu  per adequar-lo a les necessitats concretes de l’alumnat.(PEC) 

 Els Departaments de cada matèria, el claustre de professors i l’equip directiu fixen les 
bases de les programacions a cada centre. 

 

Fig. 4 Visió general normativa. Font: Elaboració pròpia 
 

D’acord amb aquestes normatives, les finalitats de l’educació obligatòria giren al voltant de 3 
eixos: 

 Tenir coneixement sobre el món (SABER) 
 Disposar de les eines per comprendre’l (SABER FER) 
 Poder habitar-lo i millorar-lo (SABER SER I ESTAR) 

 

En base a això neixen les competències bàsiques per, entre d’altres coses, dotar de la 
capacitat d’utilitzar coneixements i habilitats de manera transversal i interactiva en contextos i 
situacions diverses. Aquest canvi de paradigma (Fig. 5) es deu en part a que els continguts 
canvien quan canvia el referent científic i/o cultural; en canvi, les competències són més 
estables i possibiliten aprendre al llarg de la vida. Per tant, en aquest punt es van revisar, 
actualitzar i replantejar els coneixements, les metodologies i estratègies d’aula, la coherència 
pedagògica, currículums, però no els espais. Poden els mateixos espais educatius utilitzats 
anteriorment satisfer les necessitats derivades del compliment d’aquestes noves metodologies? 
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Fig. 5. Canvi de paradigma educatiu. Font: Elaboració pròpia 

Si ens basem en els models didàctics fonamentats en competències bàsiques, es deriva que 
una bona programació didàctica és aquella que analitza el: 

 Què sabem? 
 Què volem saber? 
 Com aprenem? 
 Què hem après? 

Però en tot el procés no es planteja on aprenem. 

La finalitat de l’ensenyament actualment és la de: 

 Que l’educació sigui gratuïta per tothom. 
 Garantir l’assoliment de les competències bàsiques i específiques del currículum 
 Garantir la consecució de l’excel·lència en un context d’equitat. 

Tot això mitjançant una avaluació dels processos d’aprenentatge contínua i, alhora global i 
diferenciada segons les matèries, de manera que es tinguin en compte tant les particularitats 
dels elements del currículum com la seva coordinació i coherència. 

La cura pels espais, però, no ha sofert la mateixa evolució. Es pot veure, amb un exemple molt 
clar, el que ha succeït amb el programa del 1x1, que  va posar en marxa el Departament 
d’Ensenyament a l’abril del 2009, i que tenia com a objectiu dotar a alumnes i professors amb 
ordinadors personals i equipar adequadament les aules, tot garantint la seva connectivitat a 
Internet. Els centres que van voler sumar-se a aquest projecte, van haver de fer un seguit de 
canvis en les aules tradicionals de secundària i primària per permetre la inclusió de les noves 
tecnologies. Tot i així, aquest canvi purament instrumental continua mantenint el mateix ordre i 
estructura que han de seguir les aules de secundària segons la legislació actual.  
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2.1 Anàlisi del context actual 

Els espais dels instituts i centres docents es configuren en funció de les diferents activitats que 
es duen a terme al seu interior. Tradicionalment, les activitats amb espais diferenciats dins d’un 
institut o centre educatiu són: l’educació física, l’educació plàstica, artística o musical i la 
informàtica. La resta d’espais o aules ordinàries normalment estan configurades per tal de dur a 
terme classes magistrals, és a dir, classes expositives on el professor és un transmissor de la 
informació i els alumnes els receptors de la mateixa. El canvi de paradigma que es va donar en 
l’ensenyament a secundària amb la introducció de l’aprenentatge per competències (LEC) fa 
que aquesta conceptualització tant de l’ensenyament com dels espais destinats a 
l’aprenentatge hagi quedat obsoleta. Cal fer una revisió crítica de l’adequació dels espais a 
l’ús..  

2.2 Normativa que condiciona el disseny de les aules actualment 

El disseny de les aules actuals dels centres d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat esta 
fortament regulat per diferents disposicions legals. Ho podem comprovar si fem una lectura de 
l’Article 87 de la Llei 12/2009, del 10 de Juliol, d’educació (LEC) .  

Article 87 

“Organització dels espais escolars i dels entorns d’aprenentatge 

L’estructura i l’organització dels centres han de definir entorns d’aprenentatge que permetin el 
treball en xarxa i les diverses formes de transmissió de coneixement als grups classe, i també 
les activitats individuals de treball i estudi. Amb aquesta finalitat, els projectes constructius de 
centres educatius han de definir espais, instal·lacions i equipaments que maximitzin la 
sostenibilitat, redueixin l’impacte ambiental i permetin integrar les tecnologies digitals, i han de 
configurar entorns d’ensenyament i aprenentatge funcionals i ergonòmics que estimulin la 
vinculació dels alumnes amb el procés d’aprenentatge.“ 

Les classes antigament es basaven en el treball individual, saber escoltar, saber estar en 
silenci, saber copiar, saber contestar, etc.(Fig 6) En aquelles classes la transmissió i 
reproducció del coneixement era l’essència del procés d’ensenyament-aprenentatge. Les aules 
havien d’estar perfectament ordenades i estructurades per dur a terme tal exercici de pulcritud. 

 

Fig. 6. L’era de les classes dogmatitzants 
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Ara però, les noves metodologies trenquen amb aquest ordre preestablert. Treballs en grups 
cooperatius, aprenentatges per projectes, tallers, ús de les TIC, aprenentatge a l’exterior, tot 
això són un seguit de noves metodologies que, a l’intentar aplicar-se a les aules actuals que 
ens podem trobar en un centre de secundària, ens podem portar problemes. Per tant la 
pregunta és, com aplicar aquestes noves metodologies necessàries per tal d’utilitzar les 
competències bàsiques com a font d’interacció i transmissió de coneixement al nostre alumnat, 
si els espais on se suposa que s’ha de fer ens ho impedeixen?  

A més a més, l’actual context de contenció de la despesa pública a Catalunya fa que es 
proposin increments del número d’alumnes per aula fins a un 20%. La pregunta és senzilla: 
Com encabir un 20% més d’alumnes en unes aules ja de per si massificades i sobre 
saturades? (Fig 7) Caldria una reflexió sobre l’ús i l’organització física de les aules  

 

Fig. 7. L’era de les aules post-retallades? 

 

2.3 Quines són les condicions educatives que  justifiquen el canvi en el 
disseny d’espais d’aprenentatge? 

L’Ultralab Team, dirigit pel Professor Stephen Heppell, en el seu projecte de recerca Building 
Learning Futures, Una inicitaiva de CABE/RIBA al 2003, defineix unes condicions principals que 
justifiquen el canvi de disseny dels espais d’aprenentatge durant la primera dècada del segle 
XXI al Regne Unit.  

Segons el professor Heppel, aquestes condicions s’estaven reproduint de manera accelerada a 
tot el món ja fa gairebé 10 anys, per tant, actualment podríem dir que es troben totalment a 
l’ordre del dia. 
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SOCIALS -Les escoles tendeixen a ser cada cop més les seus d’una comunitat 
d’aprenentatge (alumnes, professors, pares, barris, ciutats) que no pas una 
“factoria de graduats”. 
-La qualitat del disseny en una escola té un impacte directe en els 
comportaments socials dels seus ocupants i les seves relacions. Cal que els 
espais siguin tan acollidors com un habitatge perquè els alumnes i professors 
es puguin sentir còmodes.  
 

TECNOLÒGICS -Els alumnes necessiten ensenyar el seu treball als altres companys, als 
professors, als seus pares i a la comunitat educativa, en general, d’una 
manera clara i senzilla a través d’espais habilitats, virtuals o físics. 
-La tecnologia hauria d’ocupar una part essencial del disseny del projecte 
educatiu del centre i també del seu disseny, no ser una instal·lació 
implementada “a posteriori”. 
-Els estudiants es comunicaran amb el món sencer a través de la seva 
estació de treball. Cal que aquestes connexions funcionin perfectament. Les 
aules d’informàtica han mort. L’escola sencera ha de funcionar com una gran 
estació de comunicació. 
 

ECONÒMICS -Cal dissenyar les escoles pensant en la creativitat i no en la productivitat 
(model obsolet d’aula amb pupitres en fileres i columnes) 
-Fora bo que els dissenys s’inspiressin  en casos d’èxit d’organització dels 
espais en escoles i empreses pioneres en el camp de la innovació i la 
creativitat (model Google vs model Industrial) 
-Cal que les escoles siguin eficients en el disseny de l’espai i que aquest 
disseny estigui al servei del projecte educatiu del centre. 
-L’eficàcia en el disseny porta a l’eficiència en termes de manteniment, 
d’utilització racional dels espais i d’optimització de recursos 
 

MEDI 
AMBIENTALS 

-L’impacte de l’escola i de l’activitat dels seus alumnes en l’entorn és 
significatiu. Cal que aquestes qüestions siguin part intrínseca del disseny 
dels espais. A Catalunya cal mirar d’adaptar el programa educatiu i els 
espais al privilegiat clima del qual gaudim. 
-Cal que els conceptes de sostenibilitat de les escoles siguin transparents  i 
clarament identificables per tota la comunitat educativa. 
 

PEDAGÒGICS -La pedagogia està canviant de manera inexorable. Els dissenyadors haurien 
de conèixer a fons les implicacions que els diferents sistemes pedagògics 
tenen en l’espai d’aprenentatge. 
-Els petits canvis en projectes pedagògics haurien de portar incorporades 
almenys unes consideracions de necessitats espacials associades. 
-Es necessita que els dissenyadors tinguin una visió molt més clara del 
funcionament de l’escola i de la seva gestió a nivell pràctic. 
 

FUNCIONALS -L’escola no només s’utilitza per aprendre  i ensenyar. Es tracta d’un espai 
de relació on es duen a terme alguns actes quotidians. 
-Les escoles amb espai de menjador han d’adequar el seu us a la 
diversificació en els hàbits alimentaris dels alumnes i professors. 
-També caldria pensar que  el moment del dinar és el moment de relació dels 
més importants del dia. Cal que l’espai convidi a un moment de repòs i 
tranquil·litat 
-Les escoles haurien de disposar d’espais veritablement polivalents i 
funcionals per tal de poder donar resposta a aquells esdeveniments que es 
fan cada any al centre i que tenen necessitats espacials concretes (Espai per 
representacions, conferències, dies assenyalats, etc..) 
-Els espais exteriors de les escoles cal que s’adeqüin a la possibilitat de 
realitzar alguns dels aprenentatges a l’aire lliure. Cal aprofitar el privilegiat 
clima del nostre país. Cal que l’educació física participi d’aquests espais.  
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2.4 Quines seran les linies mestres en el disseny de les escoles en el 
futur? 

 
L’any 2006,  el Department for Education and Skills al Regne Unit, definia en el seu programa 
“Classrooms of the future” les línies mestres del que havia de ser el canvi en el disseny de les 
escoles del futur: 
 

 El desenvolupament de l’educació, en el fet que cada cop més professors més 
preparats estimulin l’intel·lecte dels alumnes per aconseguir estàndards d’educació 
més elevats. 

 Canvis en la organització de l’entorn a les aules per aconseguir, per exemple, que 
grups de diverses mides i condicions puguin realitzar activitats d’aprenentatge en un 
mateix espai. 

 Desenvolupaments en TIC que permetin, per exemple, treballar en un entorn sense fils 
efectiu i eliminar les aules d’informàtica. 

 La inclusió de més alumnes amb necessitats educatives especials a les escoles . 
 Aconseguir que les comunitats educatives s’involucrin més en l’ús dels espais 

educatius. 
 Necessitat de flexibilitat i adaptabilitat dels espais i, per exemple, del mobiliari. 
 Desenvolupament dels principis de sostenibilitat i estalvi energètic als edificis docents. 

 

2.5 Què volen els alumnes? 
 
El programa “Classrooms of the Future” va voler involucrar els alumnes i els professors des 
dels seus inicis. Molts alumnes van ser consultats sobre les possibilitats de realitzar escoles 
pilots incorporant nous criteris d’espais d’aprenentatge. D’acord amb algunes de les seves 
idees, les escoles haurien de: 
 

 Ser llocs bonics i amb ambient relaxats per aprendre 
 Ser nous, nets i segurs 
 No haurien de consistir un seguit d’habitacions quadrades 
 Tenir diferents zones per diferents tipus de treballs 
 Ser com un rusc d’abelles, una cúpula 
 Tenir molt d’espai i flexibilitat 
 Tenir molts colors (no estridents) i molta llum 
 Tenir parets que s’obrissin a l’exterior i sostres que s’obrissin al cel 
 Incorporar noves tecnologies, nou mobiliari, amb idees innovadores 
 Tenir molt d’espai d’emmagatzematge i taquilles grosses 
 Tenir moltes plantes 
 Tenir animals domèstics, piscina, jardins 
 Fer servir energia solar i eòlica 

 

2.6 Quines serien les qualitats dels nous espais d’aprenentatge? 
 
Les implicacions de modificar els estàndards de disseny actuals dels espais d’aprenentatge 
caldria replantejar-les des del punt de vista de les condicions de partida, les línies mestres de 
canvi, de l’aportació de la comunitat educativa, dels professors i dels alumnes. 
 
No trobem espais amb aquestes qualitats a la majoria dels instituts i escoles d’ESO i Batxillerat 
a Catalunya (Segons el treball de “criteris de construcció de nous edificis per a centres docents 
públics” i el treball “programes de necessitats” editat pel Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya)  
 
Hi ha multitud de factors qualitatius que els espais d’aprenentatge actuals, hereus de les 
organitzacions escolars del segle XX,  no han previst però que es poden implementar seguint 
una metodologia d’aplicació dels principis bàsics que esmentem en aquest treball. (Taula 1) 
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Taula 1. Qualitats  en el disseny dels nous espais d’aprenentatge. Font: Elaboració pròpia 
Condicions 
educatives 

Línies mestres de canvi 
Necessitats de professorat i 
alumnes 

SOCIALS Individuals 1 alumnes 
 En grup de treball 3-6 alumnes  
 En grup classe 35 alumnes 
 Reunions professors/pares 3-25 alumnes 
 Grans reunions 100 + 
TECNOLÒGICS Aplicacions TIC Estacions de treball 
 Eines Taller 
 Connectivitat Escola-Món 
  Alumne- Escola 
  Alumne-Alumnes-professor 
ECONÒMICS Flexibilitat Variables segons us 
 Durabilitat Amortitzables 
MEDIAMBIENTALS Sostenibilitat Mínim us d’energia. Ventilació 
 Impacte ambiental Màxim reciclatge, reutilització 
 Control d’iluminació i de so Màxim aïllament  
PEDAGÒGICS Classe magistral Aula tradicional 
  Sala d’actes 
 Experimentació Aula de Pràctica 
  Laboratori o Aula tecnologia 
 Recerca Biblioteca virtual 
  Biblioteca física 
 PBL (Apr. Basat en Projectes) Espai d’investigació 
  Espai de propostes 
  Espai de presa de decisions 
 Reflexiu Espais de concentració 
  Espais de reflexió 
 Aprenentatge col·laboratiu Treball de grup 3-6 alumnes 
  Treball de 6-12 grups 
FUNCIONALS Dinar i menjar Menjador 
  Espai exterior 
  Espais de self cooking 
 Activitats exteriors Outdoor learning 
  Educació física 
  Joc 

 Esdeveniments especials 
Espai polivalent de grans 
dimensions 

 Mobiliari adaptable Ergonomia 
  Addicionable 

2.7 Perquè és necessari impulsar un canvi en el disseny dels espais 
d’aprenentatge? 

 
Cal un reenfocament general. A Catalunya hi ha 529 centres d’educació secundària de caràcter 
públic i 511 de caràcter privats o concertats. 1040 centres en total (Font: estadística curs 2010-
2011 Departament d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya). La majoria d’aquests 
centres gaudeixen de bones instal·lacions (moltes d’elles de nova construcció) però són 
escassos els exemples d’innovació en els dissenys dels espais d’aprenentatge. 
 
Per altra banda, estem assistint al canvi de paradigma educatiu: amb la inclusió de 
l’aprenentatge per competències i la inclusió de les TIC i a la mateixa vegada, els nivells de 
fracàs escolar són dels més alts d’Europa , un 21% (Segons  Informe del CTESC sobre risc de 
fracàs escolar a Catalunya, Barcelona 2011)  
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Les línies mestres del disseny  a les escoles les ha exposat el Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya l’any 2010 i 2011 en els documents “Criteris de construcció de nous 
edificis per a centres docents públics” i “Programes de necessitats”.  
De la lectura d’ambdós documents es conclou que el Departament posa com a model per fer 
escoles uns “dissenys segurs” derivats del concepte de l’escola del segle XIX i XX on no es 
relacionen ni condicions educatives, ni les línies mestres ni les necessitats d’alumnes i 
professors.  
 

2.8 Com influeixen els espais d’aprenentatge en la qualitat de 
l’aprenentatge? 

 
Cal entendre com el disseny dels espais d’aprenentatge influeix en el progrés de l’aprenentatge 
de l’alumne. Hi ha múltiples estudis que confirmen aquest fet, entre d’altres: 
 

 La corrent educativa finlandesa Reggio Emilia Approach considera l’espai 
d’aprenentatge com el tercer professor, després de la comunitat i el professorat.  

 El programa Building Schools for the future del Departament of Education and Skills del 
Regne Unit l’any 2003 es proposa transformar el sistema educatiu britànic aleshores 
inmers en una profunda crisis degut a les altes taxes de fracàs escolar. A través del 
prestigiós grup d’investigació “Ultralab” es redacta un full de ruta (Building learning 
futures) per la creació d’espais educatius efectius, patrocinada pel Royal Institute of 
British Architects (RIBA)  

 Podem mencionar el llibre  de l’arquitecte danès Steen Eiler Rasmussen “Experiencing 
Architecture”, editat l’any 1959 per la MIT press que relacionava l’entorn educatiu 
directament amb l’estimulació de d’intel·lecte, la capacitat de concentració i l’activació 
dels sentits. 

 L’any 2004, Stephen Heppel publica “Learning environments of the future” dins del 
programa de recerca endegat per CABE/RIBA amb cooperació amb el Department of 
Education and Skills, al Regne Unit. En el document, Heppell defensa que l’efectivitat 
d’un bon disseny escolar influeix positivament en el rendiment dels alumnes en treballs 
de tipus col·laboratiu de manera que es produeix un intercanvi d’informació i 
coneixements des dels alumnes i cap als alumnes, amb el professor com a facilitador. 

 
És evident que el canvi en els espais per si sol no resoldrà tots els problemes que existeixen 
als centres educatius a Catalunya, però entenem que l’anàlisi i la millora dels espais 
d’aprenentatge hauria de contestar i tenir en compte les següents qüestions: 
 
-Quines són les infraestructures de les quals disposa el centre? 
-Com s’ensenya en aquest centre? 
-Com treballen els professors? 
-Com aprenen els alumnes? 
-Quines són les implicacions pel disseny dels espais d’aprenentatge? 
 
Un disseny més atent a aquestes preguntes i que tingui en compte els condicionants educatius, 
les línies mestres pedagògiques i les opinions de les comunitats educatives de professors i 
d’alumnes esdevindrà una escola millor preparada pels reptes educatius del futur. 
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3 Objectius i subobjectius 
 
En aquest treball s’elaboraran un seguit de propostes d’actuació sobre els espais actuals dels 
centres d’Educació Secundària Obligatòria considerant la seva adequació a l’ensenyament 
basat en competències bàsiques i l’ús de les TIC. L’objectiu d’aquestes transformacions és 
millorar els següents aspectes: 
 
Objectiu 1: Proposar la innovació de llocs d’aprenentatge a les escoles catalanes que 
utilitzin noves metodologies docents.  

 
 Subobjectiu 1.1: Adequar els espais a l’ensenyament competencial, afavorint les 

relacions interpersonals,  la reflexió,  la creativitat i l’autonomia dels alumnes. 
 

 Subobjectiu 1.2: Millorar la motivació dels alumnes i la seva participació en 
l’entorn educatiu. 
 

 Subobjectiu 1.3: Comprometre les famílies, els professors i els propis alumnes 
en el procés educatiu, mitjançant la creació d’entorns favorables per que 
desenvolupin sentiments de pertinença a una comunitat.   

 
Objectiu 2: Estudi d’un cas concret: Planificar la renovació del mobiliari i espais 
interiors d’un institut de secundària i batxillerat  de 2 línies. 

 
 Hipòtesi de partida:  A causa de l’augment de ràtio d’alumnes per classe i 

veient que els espais actuals de l’escola queden petits, es planteja la remodelació 
d'espais docents mitjançant una actuació de renovació de mobiliari. 
 

 Subobjectiu 2.1: Estudiar la viabilitat d’un canvi d’organització de les aules que 
permetin encabir l’augment d’alumnes i al mateix temps sigui plenament compatible 
amb les propostes de nous espais d’aprenentatge exposades en la primera part del 
treball 
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4 Propostes de solució 
 

4.1 Identificació de metodologies didàctiques i la seva relació amb 
l’espai 

Identifiquem els diferents tipus de metodologies docents que es donen actualment als centres 
d’ESO i els paràmetres que afecten la seva relació amb l’espai: número d’alumnes mitjà, tipus 
de interaccions que es donen i d’altres requeriments específics (Taula 2). 

Taula 2. Metodologies docents i característiques relacionades amb l’ocupació de l’espai. Font: 
Elaboració pròpia 

M
et

o
d

o
lo

g
ia

 
d

o
ce

n
t 

Descripció NºALUMNES Tipus d’ interaccions Requeriments 
específics 

  Professor-
Alumne 

Alumne-
Alumne 

 

C
la

ss
e 

m
ag

is
tr

al
 Classe 

expositiva amb 
un orador 

Des de 10 a 35 El professor és 
l’emissor de 
informació i els 
alumnes els 
receptors 

No es dona Eines per 
donar un 
suport gràfic a 
l’exposició 

T
re

b
al

l c
o

o
p

er
at

iu
 

co
la

b
o

ra
ti

u
 

Organització 
dels alumnes 
en petits grups 
per dur a terme 
una sèrie de 
tasques 
pautades pel 
professor, per 
exemple 
l’aprenentatge 
basat en 
projectes 

Grups de 5 a 
10 alumnes. 
Poden coexistir 
diferents grups 
de treball en la 
mateixa aula 

El professor 
guia el treball 
dels alumnes i 
el supervisa 

Treball cara a 
cara en grups 
reduïts 

Eines per la 
recerca de 
informació, 
presentació de 
resultats 
parcials o finals 

T
re

b
al

ls
 d

e 
re

ce
rc

a 

Treball de 
recerca sobre 
un tema 
determinat. 
Individual o en 
grup. 
Normalment 
tutoritzat pel 
professor 

De 1 a 5/10 
alumnes 

El professor 
tutoritza a 
l’alumne(s) 

Quan es tracta 
de treballs en 
grup, es 
requereix 
interacció cara 
a cara 
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A més, existeixen diferents tipus d’activitats que ja disposen d’espais diferenciats específics als 
centres d’ESO (Taula 3). En aquests casos, els espais tradicionals ja estan adaptats a l’activitat 
que es du a terme. S’ha cregut convenient però, incloure’ls igualment i fer una revisió crítica 
d’aquesta adequació.  

Taula 3. Tipus d’activitat docent i característiques relacionades amb l’ocupació de l’espai. Font: 
Elaboració pròpia 

A
ct

iv
it

at
 Descripció NºA Tipus d’ interaccions 

Requeriments 
específics 

  Professor-Alumne Alumne-Alumne  

E
d

u
ca

ci
ó

 
fí

si
ca

 

Formació 
integral del cós, 
incloent-hi 
activitats 
esportives 

30  

El professor defineix 
les tasques i fa el 
seguiment directe de 
l’evolució dels 
alumnes 

La interacció entre els 
alumnes normalment 
és alta, a causa de la 
realització d’activitats 
esportives en grup 

 

A
rt

s 
o

 p
là

st
ic

a 

Formació en 
creació artística 
o història de 
l’art 

30  

El professor defineix 
les tasques i fa el 
seguiment directe de 
l’evolució dels 
alumnes 

Pot donar-se però no 
és imprescindible 

Eines per la 
creació o 
reproducció 
d’obres 
artístiques 

In
fo

rm
àt

ic
a 

Formació en 
metodologies i 
processos que 
es poden 
desenvolupar 
en o amb 
ordinadors 

30  

El professor defineix 
les tasques i fa el 
seguiment directe o 
indirecte de 
l’evolució dels 
alumnes 

Pot donar-se però no 
és imprescindible 

Eines 
informàtiques 

M
ú

si
ca

 

Formació en 
creació musical 
o història de la 
música 

30 

El professor defineix 
les tasques i fa el 
seguiment directe de 
l’evolució dels 
alumnes 

Pot donar-se però no 
és imprescindible 

Eines de 
reproducció i 
creació de 
peces musicals 

E
xp

er
im

en
ta

ci
ó

 e
n

 
ci

èn
ci

es
 o

 t
ec

n
o

lo
g

ie
s 

Formació 
pràctica en 
ciències 
bàsiques o 
desenvolupame
nt de projectes 
de tecnologia 

30  

El professor defineix 
les tasques i fa el 
seguiment directe de 
l’evolució dels 
alumnes 

Pot donar-se però no 
és imprescindible 

Normativa de 
seguretat 
específica 
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Finalment, les disposicions normatives actualment en vigor, han de garantir l’accés a l’educació 
de tothom d’una manera equitativa, per això es van crear diferents metodologies per atendre la 
diversitat, en particular les aules obertes i les aules d’acollida per alumnes nouvinguts. A més a 
més, en alguns centres es posen en pràctica metodologies docents alternatives, com activitats 
d’ensenyament incloent-hi alumnes de diferents edats o nivells o activitats a l’exterior. (Taula 4) 

Taula 4. Altres tipologies d’activitats d’aprenentatgei característiques relacionades amb l’ocupació 
de l’espai. Font: Elaboració pròpia 

T
ip

o
lo

g
ia

 

Descripció 
Número 
d’alumnes 

Tipus de interaccions 

  
Professor-
Alumne 

Alumne-
Alumne 

A
u

le
s 

d
’a

co
lli

d
a 

Element d’atenció als alumnes 
nouvinguts a Catalunya amb un nivell 
més baix que el que correspondria 
segons la seva edat. Els 
aprenentatges s’organitzen de manera 
globalitzada, es fomenta el treball 
cooperatiu i amb un alt contingut 
pràctic, l’establiment de relacions 
personals positives 

Reduït  
(màxim 15) 

Alta. El 
professor 
ha de 
poder 
dirigir-se a 
tot el grup 
classe i fer 
una 
atenció 
individualit
zada 

Molt alta. 
Interacció 
cara a cara 
necessària 

A
u

le
s 

o
b

er
te

s 

Element introduït per atendre a la 
diversitat mitjançant programes de 
diversificació curricular. Es duen a 
terme activitats en grup col·laboratiu, 
amb un alt contingut pràctic i 
manipulador i s’organitzen de manera 
globalitzada els aprenentatges de 
diferents matèries 

Reduït  
(màxim 15) 

Alta. El 
professor 
ha de 
poder 
dirigir-se a 
tot el grup 
classe i fer 
una 
atenció 
individualit
zada 

Molt alta. 
Interacció 
cara a cara 
necessària 

R
ac

o
n

s 
in

te
rc

la
ss

e 

Realització de treballs entre alumnes 
de diferents edats i nivells 

Variable 
(màxim 15-20 
alumnes) 

El 
professor 
farà de 
guia de les 
activitats 

Molt alta. 
Interacció 
cara a cara 

A
p

re
n

en
ta

tg
e 

a 
l’e

xt
er

io
r Realització de formacions a l’exterior Variable 

El 
professor 
farà de 
guia de les 
activitats 

Variable, 
depenent 
del tipus 
d’activitat 
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4.2  Identificació de les activitats fonamentals d’aprenentatge 
 
Convenim a identificar les següents activitats d’aprenentatge després de fer una anàlisi 
acurada de l’estat actual i de les metodologies docents actuals, però també d’acord amb l’estudi 
fet pel Dr. Kenn Fisher, Director de Learning Futures Rubida Research Pty Ltd, en el seu estudi 
Linking pedagogy and space,16 Març 2005, Victoria State, Australia. 
 
S’identifiquen sis tipus d’ activitats d’aprenentatge (Taula 5) 
 
Taula 5. Identificació activitats d’aprenentatge. Font: Elaboració pròpia 
Activitats 
aprenentatge 

DEFINICIÓ ATRIBUTS PROCESSOS 
INVOLUCRATS 

PRESENTACIÓ Presentacions 
formals bé per part 
del professor o del(s) 
alumne(s) 
 

Aprenentatge passiu, atenció 
centrada en la presentació, 
el professor controla la 
presentació. Hi ha una única 
font de informació. 
Habitualment és necessari 
un suport gràfic 
 

(1) Preparació de la 
presentació 
(2) Transmissió de la 
informació 
(3) Avaluació del resultat 
 

APLICACIÓ Aprenentatge basat 
en projectes o 
problemes 

Aprenentatge actiu, treball 
en grups cooperatius o 
col·laboratius guiats pel 
professor, multidisciplinari, 
aprenentatge entre iguals, 
atenció distribuïda. 

(1) Recerca o transmissió 
de informació 
(2) Reconeixement de les 
necessitats 
(3) Pensament divergent i 
generació de solucions 
(4) Planificació i 
transformació de les idees 
en realitat 
 

CREACIÓ Aprenentatge basat 
en projectes o 
problemes 

Aprenentatge actiu, treball 
en grups cooperatius o 
col·laboratius guiats pel 
professor, multidisciplinari, 
aprenentatge entre iguals, 
atenció distribuïda. 

(1) Recerca o transmissió 
de informació 
(2) Reconeixement de les 
necessitats 
(3) Pensament divergent i 
generació de solucions 
(4) Planificació i 
transformació de les idees 
en realitat 
 

COMUNICACIÓ Activitats 
relacionades amb 
una visió global del 
currículum, 
aprenentatge continu 
amb una comunicació 
constant entre els 
alumnes i l’alumne i 
el professor 
 

Aprenentatge actiu, 
aprenentatge entre iguals, 
avaluació continuada per 
part del professor, interacció 
improvisada 

(1) Organització de la 
informació 
(2) Presentació de la 
informació 
(3) Interpretació de la 
informació 
(4) Confirmació de la 
informació o 
retroalimentació 

PRESA DE 
DECISIONS 

Aprenentatge basat 
en projectes o 
problemes 

Aprenentatge actiu i passiu, 
es comparteix informació, es 
discuteix i es prenen les 
decisions guiades pel 
coordinador o tutor del grup 
 

(1) Revisió de la informació 
(2) Generació de l’estratègia 
(3) Planificació 
(4) Implementació de la via 
de treball. 

REFLEXIÓ Aprenentatge basat 
en la reflexió i el 
treball individual 

Aprenentatge actiu, l’alumne 
treballa individualment 
normalment a la seva home 
base (casa seva, ordinador 
personal, etc..) 
 

(1) Revisió de la informació 
(2) Generació de l’estratègia 
(3) Planificació 
(4) Implementació de la via 
de treball 
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D’acord amb les diferents activitats d’aprenentatge identificades anteriorment, es realitza a 
continuació una anàlisi dels seus requeriments bàsics i s’identifiquen les relacions amb els sis 
tipus d’accions comuns per les diferents activitats (Fig 8) 

 

Fig. 8. Tipus d’activitats d’aprenentatge, i relacions amb les actuals metodologies 
docents. Font: Elaboració pròpia 

 
 
Cal tenir en compte l’acció reflexiva individualitzada de cada estudiant en la seva base de 
treball  o Student Home Base. Relacionem les activitats d’aprenentatge amb les bases de 
l’aprenentatge competencial i hi destaquem les seves relacions.(Fig 9) 
 

 

Fig. 9. Tipus d’activitats d’aprenentatge en relació amb competències bàsiques. Font: 
Elaboració pròpia 
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5 Descripció de la solució 
 
Les propostes de solució que es definiran s’aplicarien segons dos graus d’actuació: les 
propostes de transformació integral dels espais o nova construcció i les propostes de 
modificació o variació dels espais existents, actuant sobre el mobiliari, la seva distribució o l’ús 
habitual que se’ls dona.  
 
1- TRANSFORMACIONS: Solucions d’ implementació de nous espais d’aprenentatge  
 
Proposem esquemes de necessitats de superfícies, equipaments i disposicions en entorns 
d’aprenentatge preestablerts en el nostre treball. Poden ser implementats en espais d’aules de 
nova creació o en espais actuals objectes de  grans reconversions. 

 
Entenem que aquest estudi podria ser útil a l’administració o als propis centres que s’hagin de 
plantejar : 
 
 Construcció de nous centres 
 Ampliació de centres existents 
 Grans rehabilitacions de centres educatius. 

 
Aquest treball pot ser útil a l’hora d’establir un guió sobre com afrontar el disseny d’aquests 
espais i de quina manera invertir els recursos econòmics destinats a aquest propòsit. 
 
No cal dir que és essencial la col·laboració de tot l’equip directiu, amb els coordinadors i 
professorat, per tal d’establir la quantitat i mida de les tipologies d’espais d’aprenentatge que 
definim en aquest treball. 
 
2-MODIFICACIONS: Solucions de variació dels espais actuals de les escoles. 
 
Es tracta d’implementar les resultants de les solucions en entorns actuals maximitzant el binomi 
cost-resultat. Per això s’analitzen els actuals espais i mobiliari definits pel Departament 
d’Ensenyament i es proposen modificacions amb un cost el més reduït possible. 

 
Entenem que aquest estudi podria ser útil a l’administració o als propis centres que s’hagin de 
plantejar : 
 
 Reforma de centres existents 
 Renovació de mobiliari i equipaments 
 Reestructuració d’espais existents i reassignació d’usos 
 
En aquest cas, caldria prendre com a punt de partida l’estat actual dels espais, les 
metodologies docents que s’hi impartiran i també altres aspectes com tipologia de l’edifici actual 
(si està protegit, si té alguna patologia constructiva, etc...) 
 
De la mateixa manera que amb les transformacions, és essencial la col·laboració de tot l’equip 
directiu amb els coordinadors i professorat per tal d’establir la quantitat i mida de les tipologies 
d’espais d’aprenentatge que definim en aquest treball. 
 
  



Lluís Corbella Jordi 
 

TFM. Learning Spaces. Innovant els llocs d’aprenentatge en els centres educatius catalans 
MEMÒRIA 

21 
 

 

5.1 Transformacions.  
 
Solucions en la implementació de nous espais d’aprenentatge. 
 
Es representa una simulació teòrica del tipus d’espais que caldria prendre com a punt de 
partida a l’hora de definir de nou el disseny d’un centre docent. No especifiquem el número 
d’aules de cada tipus ni les relacions entre elles perquè aquest tipus de decisions creiem que 
s’han de deduir de la lectura del Projecte Educatiu del Centre (PEC), de les metodologies 
docents que es vulguin utilitzar i també cal tenir en compte l’opinió dels docents i alumnes. 
 
Val a dir que l’organització, mida i nombre d’espais hauria de ser modificable i adaptable al llarg 
de la vida útil de l’edifici. Molts d’aquests espais permeten la flexibilitat requerida. 
 
Les taules 6 a 11 defineixen les característiques bàsiques dels nous espais d’aprenentatge i els 
atributs materials que caldria que els espais implementessin. 
 
Cada taula representa una proposta d’espai que no ha cal entendre com acotada sinó que ha 
de prendre’s com un guió alhora de redefinir, juntament amb tots els membres de la comunitat 
educativa, el disseny dels nous centres . Cada centre cal que adapti el número i les dimensions 
i característiques d’aquests   
 
Espais de presentació. 
 
Cal que les condicions físiques de l’espai puguin adequar-se a l’aforament d’espectadors, les 
característiques del missatge i el tipus d’interacció entre presentador i audiència. 
Poden ser activitats d’un sol alumne o professor o un grup reduït. L’audiència pot estar 
composada per un grup reduït de persones o pot tractar-se d’una gran audiència.  
Cal que les eines de suport siguin a l’abast. Aquest punt cada cop és més important, per la qual 
cosa podríem dir que és l’ítem que defineix l’espai amb més identitat. 
 
 
Taula 6. Característiques bàsiques i configuració dels espais de presentació. Font: Elaboració pròpia 

PRESENTACIÓ 
CADIRES/SEIENTS 

SUPERFICIES 
de TREBALL  

EQUIPAMENT 
TÈCNIC 

EQUIPAMENT 
TIC 

MOBILIARI 
PROFESSOR 

SUPERFÍCIE 

Min 5-35-40 
Max 

No son 
necessaris 

Cal 
projector, 
pissarra o 
pissarra 
digital 

Connexió a 
xarxa 
informàtica i 
Internet 

Punter, 
terminal 
ordinador 

Entre 25 i 
500m2 

 

L’abast del missatge direccional i la seva eficàcia  depèn  dels 
següents factors espacials. 
1-Bones condicions acústiques de l’espai 
2-Bones condicions lumíniques de l’espai (control lumínic) 
3-Angle de visió dels espectadors 
4-Proximitat del presentador 
5-Possibilitat d’interacció directa amb el public 
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Espais d’aplicació: 
 
Caldria situar les superficies de treball dels alumnes a la mateixa distància del professor, per tal 
d’establir relacions visuals properes. També cal que el professor tingui accés al treball de cada 
un dels alumnes de forma directa.  
Es tracta d’espais on es poden dur a la pràctica els aprenentatges obtinguts. Pot involucrar l’ús 
de les TIC i d’eines fisiques. Podríem assimilar aquests espais a les aules de tecnologia. És 
important el fet de preveure la seguretat en l’ús de les eines i la possibilitat de treballar gairebé 
sempre en grups reduïts. 
 
Taula 7. Característiques bàsiques i configuració dels espais d’aplicació. Font: Elaboració pròpia 

APLICACIÓ 
CADIRES/SEIENTS 

SUPERFICIES 
de TREBALL  

EQUIPAMENT 
TÈCNIC 

EQUIPAMENT 
TIC 

MOBILIARI 
PROFESSOR 

SUPERFÍCIE 

Son necessaris 
seients i sup. de 
treball pels 
alumnes. No és 
necessari seient 
pel professor 
Min 3 – Max 15 

Superficies 
de treball 
real/virtual 
pels alumnes 

Opcional 
projector, 
pissarra o 
pissarra 
digital 

Terminal 
ordinador 

Terminal 
ordinador 

Entre 25 i 50 
m2 

 
L’abast del treball d’aplicació i la seva eficàcia depèn de: 
1-Accessibilitat del professor al treball de l’alumne 
2-Facilitat per part de l’alumne de poder establir un diàleg 
amb el professor 
3-Accessibilitat a informació des de cada estació de treball 
 

 
Espais de creació: 
 
Cal que les taules permetin agrupacions entre 3 i 6 alumnes com a màxim. Cal que l’espai 
permeti el treball en grup i que a l’hora permeti intercanvi d’informació entre professors i 
alumnes 
Aquesta activitat pot involucrar des d’una persona fent una activitat introspectiva de recerca fins 
un conjunt de persones que treballen en col·laboració per un finalitat que involucra la creativitat. 
L’espai ha de donar resposta a les necessitats de concentració i aïllament requerides i ha 
promoure la creativitat. 
 
Taula 8. Característiques bàsiques i configuració dels espais de creació. Font: Elaboració pròpia 

CREACIÓ 
CADIRES/SEIENTS 

SUPERFICIES de 
TREBALL  

EQUIPAMENT 
TÈCNIC 

EQUIPAMENT 
TIC 

MOBILIARI 
PROFESSOR 

SUPERFÍCIE 

Son necessaris 
seients/tamborets i 
taules que 
permetin el treball 
en grups 
Min Taules 3 –
Màxim taules 6.  

Les taules han 
de ser solides i 
resistents. Han 
de permetre la 
connexió 
elèctrica 
d’elements. 

Connexions 
elèctriques 
a les 
taules. 
Eines. 
 

Opcional 
Terminal 
ordinador 

Opcional 
Terminal 
ordinador 

Entre 50 i 
200m2 

 L’eficàcia del treball de creació depèn de: 
1-Aula apte per acollir agrupacions  
2-Espai extra lliure per pas de persones emmagatzematge 
eines, etc... 
3-Possibilitat d’agrupacions flexibles de taules (de 3 a 6 
alumnes) 
4-Bones condicions d’iluminació 
5-Bon aïllament acústic amb l’exterior 
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Espais de comunicació: 
 
Cal tenir en compte el valor neutre que l’espai té en aquesta activitat. Es important que l’alumne 
estigui còmode en intercanvi d’informació i que la disposició de l’espai no faci prevaldre uns 
individus sobre d’altres. 
Es proposa aquí tots els espais de relació del centre, principalment entre alumnes. Cal que el 
pati, el menjador, els passadissos, etc.. siguin espais aptes per establir relacions socials i que 
formin part de l’aprenentatge de les persones com una part integrant de la seva formació com a 
ciutadans. 
 
Taula 9. Característiques bàsiques i configuració dels espais de comunicació. Font: Elaboració 
pròpia 

COMUNICACIÓ 

CADIRES/SEIENTS 
SUPERFICIE
S de 
TREBALL  

EQUIPAMENT 
TÈCNIC 

EQUIPAMENT 
TIC 

MOBILIARI 
PROFESSOR 

SUPERFÍCIE 

Entre 5 i 10 seients 
per grup de 
comunicació. 
Podrien ser seients 
tipus sofà, butaca o 
fins i tot coixins a 
terra.  

No es 
necessari 
superfície 
de treball. 

No cal 
equipament 
específic 

Connexió a 
xarxa 
informàtica i 
Internet 

Opcional 
Terminal 
ordinador 

Entre 20 i 
70 m2 

 L’eficàcia del treball de comunicació depèn de: 
1-Que l’espai quedi distribuït equànimement entre tots els 
participants 
2-L’espai ha de tenir unes bones condicions acústiques i 
d’il·luminació 
3-L’espai ha de permetre eliminar momentàniament tot el 
mobiliari que no es necessita (taules) 
 

 
Espais de presa de decisions: 
 
El més adient seria una configuració tipus “sala de reunions” amb departaments 
independenditzables de manera que el grup pogués treballar amb màxima independència. 
Les decisions de grup es prenen al voltant d’una taula rodona, si cal efectuant votacions. Cal 
desenvolupar un espai que faciliti el pensament crític i la discussió. Per això és important també 
una certa privacitat i control ambiental. 
 
Taula 10. Característiques bàsiques i configuració dels espais de presa de decisions. Font: 
Elaboració pròpia 

PRESA DE DECISIONS 

CADIRES/SEIENTS 
SUPERFICIES de 
TREBALL  

EQUIPAMENT 
TÈCNIC 

EQUIPAMENT 
TIC 

MOBILIARI 
PROFESSOR 

SUPERFÍCIE 

Entre 6 i 15 
seients al 
voltant d’una 
taula de treball. 

Una taula per grup 
de decisió. Han de 
ser taules grans 
que permetin 
l’aportació de 
materials i 
elements 
informàtics 

Taules i 
cadires 

Connexió a 
xarxa 
informàtica 
i Internet. 
Opcional i 
terminal pel 
líder 

Opcional 
Terminal 
ordinador 

Aprox 30 
m2 

 L’eficàcia del treball de presa de decisions depèn de: 
1- Idoneïtat de mobiliari 
2-Ajustament de dimensions de la sala a requeriments del 
grup 
3-Aïllament sonor i, si s’escau, visual 
4-Possibilitat que el professor supervisi les activitats des de 
fora del grup. 
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Espais de reflexió: 
 
Aquesta configuració existeix segurament a casa de cada un dels alumnes i té un component 
personal molt gran, ja que és el mateix alumne el que modifica l’entorn per fer-se’l més proper. 
Aquest és el lloc on l’alumne ordena, crea, investiga, es relaciona, es connecta amb el món, 
interactua, estudia, proposa. És el lloc més privat que pot tenir, tenint en compte que 
segurament viu amb altres persones (pares, familiars, companys) i que comparteix l’espai i els 
recursos. És també el lloc on l’alumne desenvolupa el seu treball individual. 
 
Taula 11. Característiques bàsiques i configuració dels espais de reflexió. Font: Elaboració pròpia 

REFLEXIÓ 

CADIRES/SEIENTS 
SUPERFICIES de 
TREBALL  

EQUIPAMENT 
TÈCNIC 

EQUIPAMENT 
TIC 

MOBILIARI 
PROFESSOR 

SUPERFÍCIE 

Una cadira i una 
taula per estació 
de treball 

Una cadira i 
una taula i 
addicionalment 
separadors 
aïllants visuals i 
acústics 

Taula i 
cadira. 
Suport per 
equip 
informàtic 

Connexió a 
xarxa 
informàtica i 
Internet.  

No existeix 2-6 m2 

 
L’eficàcia del treball de reflexió depèn de: 
1-Possibilitat d’aïllament/connexió amb l’entorn 
2-Connectivitat  
3-Espai reservat i no accessible per altres 
4-Afectació espaial mínima 
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5.2 Modificacions.  
 
Solució d’implementació de nous espais d’aprenentatge en els espais actuals de les 
escoles. 
 
La implementació de les solucions aportades al treball haurien de poder ser realitzades de 
manera que fossin econòmicament viables, tècnicament senzilles i haurien de tenir un alt 
component de participació per part de la comunitat educativa, professors i alumnes. 
 
Només d’aquesta manera podrem aconseguir que els professors i alumnes puguin crear un 
vincle emocional directe amb els espais d’aprenentatge, a la vegada que en fan un ús eficient. 
 
Els canvis en entorns construïts no tenen perquè ser traumàtics ni comportar grans maldecaps 
logístics. En aquesta època de recursos escassos, cal aguditzar l’enginy i apostar per la 
innovació i la recerca. Començant, per exemple, per la definició d’un element tan bàsic com el 
mobiliari escolar.  

El mobiliari a les aules forma part dels elements imprescindibles per la realització de les 
activitats d’aprenentatge però no han evolucionat gens ni mica des de fa més de 200 anys. 
Moltes vegades els elements de mobiliari no s’adapten en absolut a les noves activitats 
d’aprenentatge. Per exemple, encara hi ha escoles amb taules collades a terra, impossibilitant 
la seva recolocació per tal de realitzar activitats basades en treball cooperatiu. 

Aprofitant que la Generalitat de Catalunya realitza una licitació bianual pel subministre i 
renovació de mobiliari escolar s’ha cregut convenient estudiar l’aplicabilitat de les solucions 
presentades en aquest treball a la renovació del mobiliari d’un hipotètic centre d’ESO i 
Batxillerat. 

6 Resultats: Modificacions 
 
Anàlisi de la implicació del disseny del mobiliari a les activitats d’aprenentatge: 

Tal com indica l’ Institut de Biomecànica de València, en els document de Factors humans per 
al desenvolupament de productes i mobiliari escolar, la població juvenil constitueix en tots els 
països desenvolupats, el sector més nombrós de persones que realitzen unes tasques molt 
similars en condicions gairebé idèntiques: Activitats escolars i d’estudi en una postura 
asseguda. 

Els joves romanen asseguts entre el 60% i 80% del temps que passen a l’escola. Si a més a 
més li sumem altres activitats extraescolars com l’estudi a casa, veure la televisió, ordinador, 
etc.. resulta que molts dels hàbits sedentaris dels adults s’inicien a una edat primerenca. 

Així doncs, la importància d’un bon disseny del mobiliari escolar es justifica per dues raons 
clares: 

 A curt plaç, l’increment de la comoditat i el benestar obtingut per un correcte disseny del 
mobiliari comporta un major rendiment en les tasques desenvolupades en l’àmbit escolar. 

 A llarg plaç, és de gran importància proporcionar confort i facilitar una postura fisiològica a 
alumnes en creixement per evitar el desenvolupament posterior de vicis posturals. 

 
Anàlisi de la normativa que afecta les condicions físiques del mobiliari escolar. 
 
Sobre el mobiliari escolar no existeix actualment una normativa estatal específica. Altres països 
com França, Regne Unit o Suïssa sí que tenen normes sobre mobiliari escolar, i a nivell 
internacional existeix la norma ISO ISO 5970:1979. (Cadires i taules per establiments 
d’ensenyament). 
 
Totes aquestes normes són molt antigues i a dia d’avui existeix una Norma Europea que 
encara està en revisió i que consta de dues parts. 
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ENV 1729-1:2002.Cadires i taules per institucions educatives. Dimensions funcionals  
ENV 1729-2:2002. Cadires i taules per institucions educatives. Requisits i assajos de seguretat.  
 
Descripció de la hipòtesi 
 
Es defineix una hipòtesi que ens donarà uns resultats indicatius de com es desenvoluparia la 
innovació en un cas real: Un centre de secundària i Batxillerat de 2 línies es proposa renovar el 
mobiliari de les aules de ESO i BAT a causa de l’augment de ràtios definits per l’any 2013 
(Taula 12). 
 
Taula 12. Tipologia de centre objecte d’estudi. Font: Elaboració pròpia 
Educació secundària 
Nombre d’aules 
Tipus de centre ESO Batxillerat 
Institut 2/2 8 4 

 
Aplicarem la innovació proposada en una hipòtesi factible que ens pugui donar indicadors de 
viabilitat del projecte d’innovació. Els indicadors que volem comprovar són : 
 
Indicadors d’adaptació a la realitat dels centres.  

S’adaptarà la solució a l’entorn actual dels centres? 
 S’adaptarà la solució als possibles canvis futurs ? (augment de ràtios) 
Indicadors econòmics:  
 Permetrà la solució estalviar recursos econòmics? 
Indicadors Pedagògics 

Permetrà la solució millorar el rendiment acadèmic dels alumnes?  
 
Augment de ràtios 
 
Estem parlant que amb les ràtios del 2012 es tracta d’un institut de 380 alumnes (30 per aula 
d’ESO i 35 per aula de BAT). 8,88 m2 per alumne. 
Amb el canvi de ràtios passarem a tenir un institut de 456 alumnes (36 per aula d’ESO i 42 per 
aula de BAT). 7,40 m2 per alumne. 
 
Anàlisi de l’estat actual d’un centre d’ESO i Batxillerat: 
 
A continuació es presenta quadre de superfícies i distribució dels usos en un centre 2/2 d’ESO i 
BAT segons marquen el document editat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya sobre programes de necessitats de la Generalitat de Catalunya, adaptat a l’augment 
de ràtios previst pel curs 2012-2013. (Taula 13). La innovació es realitza exclusivament en les 
aules d’ESO, BAT i en aquelles que presenten unes característiques similars en superfície i ús i 
no són específiques de matèria (laboratoris, aules de tecnologia, etc...). 
 
Als esquemes de les distribucions de les aules d’estat actual (Fig 10,11 i 12) es mostren les 
distribucions actuals sense ser-hi plasmat l’augment de ràtios. Es pot veure la dificultat 
d’encabir un 20% més d’alumnes amb el format actual de distribució de mobiliari. 
 
L’augment de ràtios està comportant que les escoles comprovin empíricament com la falta 
d’espai i la sobreocupació de les aules, ja de per sí molt plenes, pot arribar a afectar la qualitat 
de l’ensenyament d’una manera negativa. Les aules estan dissenyades amb prou feines per 
ocupacions de 30 (en el cas de la ESO)  a 35 alumnes (en el cas del batxillerat) i podrien 
passar a 35 i 42 alumnes respectivament. 
 
Les alternatives per poder encabir aquest augment d’alumnat són escasses. Les més 
immediates passen per augmentar el número de taules i cadires dins de l’aula, provocant 
problemes evidents derivats de la falta d’espai i la sobreocupació d’espais tancats: Falta 
d’espais de circulació, problemes de ventilació, problemes d’acústica, falta de control del 
comportament, il·luminació irregular, manca d’espais d’emmagatzematge, visuals a la pissarra 
interrompudes, etc... 
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Taula 13. Anàlisi de superficies i ràtios l’any 2013. Font: Elaboració pròpia 

ESTAT ACTUAL. RATIOS 2013. 

Programa de necessitats d’un institut d’educació de secundària IES 2/2 (2 línies d’ESO i 2 línies de 
batxillerat) 

IES 2.2   
NOMBRE D’ALUMNES 2012 380   
NOMBRE D’ALUMNES 2013 456   
Increment 120%   

    m2     
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I BATXILLERAT Nº parcial totals zones   % 
Aula ESO 8 55 440 

880   29%

Aula de batxillerat 4 55 220 
Aula de música-idiomes 1 55 55 
Aula de plàstica-audiovisuals 1 55 55 
Aula d’informàtica  1 55 55 
Aula complementària 1 55 55 
Aula taller 1 100 100    
Aula d’atenció individualitzada 2 25 50    
Aula Laboratori  3 60 180    
Aula de dibuix      1 90 90    
Aula de tecnologia  1 120 120    
Aula Biblioteca   1 75 75       
Gimnàs-espai polivalent 1 140 140 

240 

M
o

vi
m

en
t 

8% 
Vestidors 1 100 100 
Lavabos alumnes 1 60 60   
Magatzem  1 15 15   
ADMINISTRACIÓ   
Director   1 15 15   
Cap d’estudis   1 15 15   
Secretari-administrador  1 15 15   
Secretaria   1 30 30   
Sala de professors  1 40 40   
Sala de visites  1 10 10   
Departaments 6 20 120   
Tutories   2 10 20   
AMPA   1 15 15   
Associació d’alumnes  1 15 15   
Consergeria-reprografia 1 15 15   
Lavabos professors  1 10 10   
ALTRES SERVEIS:   
Càtering-barra 1 50 50   
Cafeteria-menjador 1 90 90   
Lavabos-vestidor PND 1 10 10   
Instal·lacions  1 20 20   
Comptadors 1 5 5   
Neteja 1 3 3   
Magatzem  1 45 45   
Escombraries   1 2 2   
Ascensor apte per a persones amb mobilitat reduïda  1 5 5   
Superfície útil espais  2360   
Circulació passos: 30 %         30% 708   
Superfície útil     3068       
Superfície construïda: 10 %  
3.696 10% 3375   
Relació m2/alumne  7,40   
Solar: Superfície                                                                       
EXTERIOR:   
Porxo                                                                                                               100 100 

2876 

O
ut

do
o

r 

  

Zona de jocs: 3 m2/alumne                                                                 1.140 3 xalumne 1368 
Pista poliesportiva     1408 
Àrea de motos i bicicletes: 0,5 m2/alumne                                             190 0,5 xalumne 228       
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Fig. 10. Esquema actual d’organització d’aules d’ESO i BAT. Font: Elaboració pròpia 
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Fig. 11. Esquema actual d’organització d’aules de música i plàstica-audiovisuals. Font: Elaboració 

pròpia 
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Fig. 12. Esquema actual d’organització d’aula d’informàtica i complementàries. Font: Elaboració 

pròpia 
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6.1 Descripció de la proposta de Modificacions 
 
Partint de la definició dels espais d’aprenentatge, es planteja la substitució exclusivament dels 
espais definits com espais d’aules estàndard d’ESO i Batxillerat i de característiques similars, 
específiques de matèria. (Taula 14 ). Dins d’aquest grup s’inclouen les aules de música, 
d’idiomes i d’informàtica. L’activitat d’informàtica abandona el confinament de l’aula 
d’informàtica i es distribueix a qualsevol dels nous espais d’aprenentatge. 
 
Taula 14. Distribució actual de número d’aules en el centre objecte d’estudi. Font: Elaboració pròpia 
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I BATXILLERAT Nº 
Aula ESO 8 
Aula de batxillerat 4 
Aula de música-idiomes 1 
Aula de plàstica-audiovisuals 1 
Aula d’informàtica  1 
Aula complementària 1 

 
Es proposa la modificació del mateix número d’aules en espais lligats a activitats 
d’aprenentatge (Taula 15). A més a més, s’ha augmentat el ràtio d’alumnes sense modificar les 
superfícies actuals. Només s’ha fet la proposta de  distribució amb les modificacions de 
mobiliari i equipaments. 
 
Taula 15. Distribució proposada de número d’aules en el centre objecte d’estudi. Font: Elaboració 
pròpia 
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I BATXILLERAT Nº 

AULA PRESENTACIÓ 4 
AULA APLICACIÓ 4 
AULA CREACIÓ 3 
AULA COMUNICACIÓ 1 
AULA PRESA DECISIONS 2 
AULA DE REFLEXIÓ 2 

 
La distribució del número d’aules s’ha escollit en funció de la tipologia de metodologia 
d’aprenentatge que s’apliqui al centre. Creiem que aquesta proporció és l’adient per afrontar el 
currículum d’ESO i BAT, però, sens dubte, els professors són els que han de tenir la última 
paraula en aquest sentit i fora bo que la direcció dels centres els consultés abans de dissenyar 
els canvis a les aules. 
 
La modificació de les distribucions i els conceptes d’espai ens permeten augmentar les ràtios 
d’alumnes sense haver de modificar físicament la obra civil de les escoles. 
 
Han quedat fora d’aquesta anàlisi la resta d’aules més específiques de l’escola (gimnàs, sala 
d’actes, menjador, laboratoris, aula de tecnologia) . 
  
A continuació es desenvolupen els canvis en els espais mitjançant la mateixa tipologia de fitxes 
que hem descrit a l’estat actual (Taula 16). Es pot comprovar com les superfícies generals de 
l’escola, els ràtios de m2/alumne es mantenen, així com el número d’aules i les seves 
característiques. 
 
Es poden identificar clarament les tipologies d’espais d’aprenentatge descrits anteriorment i 
aplicats a un espai d’aula estàndard segons el marcat en els programes de necessitats 
d’escoles d’ESO i BAT. (Fig 13,14 i 15) 
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Taula 16 Proposta de superficies i ràtios l’any 2013. Font: Elaboració pròpia 

HIPÒTESI INNOVACIÓ: RENOVACIÓ DE MOBILIARI I AUGMENT DE RATIOS   

Programa de necessitats d’un institut d’educació de secundària IES 2/2 (2 línies d’ESO i 2 línies de 
batxillerat) 

IES 2.2   
NOMBRE D’ALUMNES 456   

    m2     
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA Nº parcial totals zones   % 

AULA PRESENTACIÓ 4 55 220 

880 

E
sp

ai
s 

ap
re

n
e

n
ta

tg
e

 

29% 

AULA APLICACIÓ 4 55 220 
AULA CREACIÓ 3 55 165 
AULA COMUNICACIÓ 1 55 55 
AULA PRESA DECISIONS 2 55 110 
AULA DE REFLEXIÓ 2 55 110 
Aula taller 1 100 100    
Aula d’atenció individualitzada 2 25 50    
Aula Laboratori  3 60 180    
Aula de dibuix      1 90 90    
Aula de tecnologia  1 120 120    
Aula Biblioteca   1 75 75       
Gimnàs-espai polivalent 1 140 140 

240 

M
o

vi
m

en
t 

8% 
Vestidors 1 100 100 
Lavabos alumnes 1 60 60   
Magatzem  1 15 15   
ADMINISTRACIÓ   
Director   1 15 15   
Cap d’estudis   1 15 15   
Secretari-administrador  1 15 15   
Secretaria   1 30 30   
Sala de professors  1 40 40   
Sala de visites  1 10 10   
Departaments 6 20 120   
Tutories   2 10 20   
AMPA   1 15 15   
Associació d’alumnes  1 15 15   
Consergeria-reprografia 1 15 15   
Lavabos professors  1 10 10   
ALTRES SERVEIS:   
Càtering-barra 1 50 50   
Cafeteria-menjador 1 90 90   
Lavabos-vestidor PND 1 10 10   
Instal·lacions  1 20 20   
Comptadors 1 5 5   
Neteja 1 3 3   
Magatzem  1 45 45   
Escombraries   1 2 2   
Ascensor apte per a persones amb mobilitat reduïda  1 5 5   
Superfície útil espais  2360   
Circulació passos: 30 %  
775 30% 708   
Superfície útil     3068       
Superfície construïda: 10 %                                    10% 3375   
Relació m2/alumne  7,40   
Solar: Superfície                                                                       
EXTERIOR:   
Porxo                                                                                                               100 100 

2876 

O
ut

do
o

r 

  

Zona de jocs: 3 m2/alumne  
1.140 3 xalumne 1368 
Pista poliesportiva     1408 
Àrea de motos i bicicletes: 0,5 m2/alumne  
190 0,5 xalumne 228       
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Fig. 13. Esquema proposat d’organització d’aula de presentació i aplicació. Font: Elaboració pròpia 
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Fig. 14 Esquema proposat d’organització d’aula de creació i comunicació. Font: Elaboració pròpia 
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Fig. 15 Esquema proposat d’organització d’aula de presa de decisions i reflexió. Font: Elaboració 

pròpia 
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6.2 Avaluació econòmica de la proposta de Modificacions 
 
Des del punt de vista econòmic, es planteja la substitució de tot el mobiliari de l’escola i es 
centra l’estudi econòmic de la innovació únicament en el número d’aules que varien la seva 
distribució 
 
Establim un estat d’amidaments (Taula 17) pels elements de mobiliari definits pel treball dels 
criteris de construcció d’escoles d’ESO i BAT. Prenem com a preus base els del Plec de 
clàusules administratives particulars que regula l’acord marc  del subministrament de mobiliari 
escolar amb destinació als centres educatius públics de Catalunya. (Exp. 3001/12 ) 
 
Taula 17. Cost unitari actual de renovació de mobiliari. Font: Elaboració pròpia 
COST MOBLES   

Plec de clàusules administratives particulars que regula l’acord marc  del 
subministrament de mobiliari escolar amb destinació als centres 
educatius públics de Catalunya. (Exp. 3001/12 ) 
26 45855 Mesa alumno 71 cm. Talla 5 38,94 €

8 41710 Mesa comedor 71 cm. Talla 5 64,90 €

83 39884 Mesa polivalente laboratorio 651,36 €

12 41720 Mesa dibujo 100,30 €

44 41717 Silla de la mesa  de 71 cm. Talla 5 29,50 €

50 45853 Taburete dibujo 31,86 €

88 24444 Pizarra 2500x 1220 mm para tiza 240,72 €

90 41179 Tablero  corcho 81,42 €

89 24445 Reglera 8 colgadores 22,42 €

31 45860 Mesa profesor 173,46 €

49 45852 Silla tapizada profesor 80,24 €

91 44700 Pizarra 2,5 x 1,22 m blanca para rotulador 240,72 €

57 24466 Armario puertas de madera 80,24 €

78 24022 Armario metálico ATESO 384,68 €

66 47512 Armario TV pantalla plana 32" en 42" 539,26 €

 
Definirem el cost del nou mobiliari que incorporarem a les aules objecte d’estudi. (Taula 18) 
A falta d’una normativa espanyola específica sobre mobiliari escolar hem pres com a base 
mobles que compleixin els requeriments sobre ergonomia i durabilitat del mobiliari escolar, 
descrits en el document Factores humanos para el desarrollo de productos editat per l’ Institut 
de Biomecànica de València. 
 
Taula 18. Cost unitari proposat de renovació de mobiliari. Font: Elaboració pròpia 
COST NOUS MOBLES   

Pissarra-paret-vinilica. Ml 12,50 €

Palet Euro. Ml   6,20 €

Matalas. Ml   103,00 €

Cadira resistent   20,00 €

Taula simple+calaix 70,00 €

Taula doble   70,00 €

Taula Simple+calaix+separador 100,00 €

Faristol   70,00 €

Taula rodona diam 120cm 169,00 €
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Comparem gràficament la sustitució dels elements de mobiliari actuals pels elements proposats 
que encaixen dins la definició dels nous espais d’aprenentatge. (Fig 16) 
 

 
 

Fig. 16. Relació d’elements de mobiliari actuals i els que es proposa substituir. 
 
*Encara que formen part de l’equipament de les aules en aquest treball no s’avaluen el costos 
del material informàtic (PDA, ordinador portàtil, projector, etc...) 
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Avaluem un pressupost hipotètic en cas que no s’apliquessin les innovacions, s’inclouen els 
augments de ràtio i les definicions de mobiliari definits pels plecs de condicions esmentats 
prèviament. (Taula 19) 
 
Taula 19. Pressupost actual de renovació de mobiliari. Font: Elaboració pròpia 

PRESSUPOST MOBILIARI ESTAT ACTUAL AMB AUGMENT DE RATIOS.      

  

Aula ESO Aula de 
batxillerat

Aula música-
idiomes

Aula   plàstica-
audiovisuals

Aula 
d’informàtica  

Aula 
complementària

Alumnes 2013 36 42 36 36 36 36

TAULES 1.401,8 € 1.635,5 € 1.401,8 € 1.401,8 € 1.168,2 € 1.401,8 €
CADIRES 1.062,0 € 1.239,0 € 1.062,0 € 1.062,0 € 1.062,0 € 1.062,0 €

PISSARRA 240,7 € 240,7 € 240,7 € 240,7 € 240,7 € 240,7 €
SURO 8,4 € 8,4 € 8,4 € 8,4 € 8,4 € 8,4 €

PENJADORS 89,7 € 112,1 € 240,7 € 89,7 € 67,3 € 89,7 €
ARMARIS 240,7 € 240,7 € 780,0 € 545,1 € 545,1 € 240,7 €

PROFESSOR 253,7 € 253,7 € 253,7 € 321,0 € 253,7 € 253,7 €
NºAULES 8 4 1 1 1 1

TOTAL 26.376,64 € 14.920,56 € 3.987,38 € 3.668,74 € 3.345,42 € 3.297,08 €
TOTAL SENSE INNOVACIÓ         55.595,82 €
 

Avaluem el pressupost hipotètic en cas d’aplicació de les innovacions amb el nou mobiliari i els 
seus valors (Taula 20) S’ha utilitzat la taula de preus (PVP) de l’empresa de mobles IKEA a la 
seva web www.ikea.es <consultat el 10.05.2012> 

Taula 20. Pressupost proposat de renovació de mobiliari. Font: Elaboració pròpia 

PRESSUPOST MOBILIARI AMB INNOVACIÓ I AMB AUGMENT DE RATIOS.      

  

AULA 
PRESENTACIÓ 

AULA 
APLICACIÓ

AULA  
CREACIÓ

AULA 
COMUNICACIÓ

AULA PRESA 
DECISIONS 

AULA DE 
REFLEXIÓ

Alumnes 2013 42 36 42 42 40 40
TAULES 

2.751,84 € 
1.260,00 € 1.183,00 €

2.620,80 €
1.680,00 € 4.000,00 €

CADIRES 720,00 € 840,00 € 800,00 € 800,00 €
PISSARRA 112,50 € 112,50 € 212,50 € 112,50 € 112,50 € 112,50 €

SURO   
PENJADORS 89,68 € 89,68 € 240,72 € 89,68 € 89,68 €

ARMARIS 240,72 € 240,72 € 240,72 € 401,20 € 240,72 €
PROFESSOR 90,00 € 90,00 € 90,00 € 70,00 € 253,70 €

NºAULES 4 4 3 1 2 2

TOTAL 13.138,96 € 9.088,72 € 8.420,82 € 3.044,02 € 6.166,76 € 10.993,20 €
TOTAL AMB INNOVACIÓ         50.852,48 €
 

Amb aquests valors podem definir el cost de la renovació del mobiliari proposat per 16 aules 
(un 29% de la superfície total d’una escola d’aquestes característiques) i el podem comparar 
amb el cost que suposaria la renovació del mobiliari amb els actuals estàndards definits per 
l’administració. (Taula 21) 

Taula 21. Diferencial entre cost actual i proposat. Font: Elaboració pròpia 
TOTAL AMB INNOVACIÓ         50.852,48 €
TOTAL SENSE INNOVACIÓ         55.595,82 €

ESTALVI SOBRE SOLUCIÓ ACTUAL 9%     4.743,34 €
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Vist el resultat, es pot afirmar que, malgrat els augments de ràtio i les condicions econòmiques 
actuals, podem afirmar que aplicant criteris d’innovació pedagògica als espais d’aprenentatge 
aconseguim: 

1. Racionalitzar una despesa de renovació de mobiliari fent-la eficient i útil. 
2. Adaptar els espais actuals a un augment del 120% del numero d’alumnes 
3. Estalviar fins un 9% de la inversió prevista per l’administració 

 

7 Avaluació de les solucions presentades 

Qualsevol projecte de innovació requereix uns indicadors que permetin avaluar de manera 
qualitativa i quantitativa l’assoliment dels objectius inicialment plantejats. En el nostre cas, hem 
fet una proposta teòrica d’adequació dels espais a les activitats que actualment es duen a 
terme en els centres educatius, considerant el canvi de paradigma que s’ha donat a l’ESO i al 
Batxillerat amb la introducció de l’aprenentatge per competències.  

No hem tingut l’oportunitat de posar en pràctica els canvis proposats. Per tant, en aquest 
capítol no podem oferir resultats de l’avaluació de les nostres propostes. El que presentem a 
continuació és una relació dels variables d’avaluació que creiem s’haurien de valorar a l’hora de 
introduir els canvis en els espais que proposem. 

7.1 Criteris d’avaluació dels objectius i subobjectius 
 
Els criteris d’avaluació de les propostes es relacionen amb els objectius inicialment proposats i 
es defineixen factors quantitatius i qualitatius de valoració de l’èxit.  
 
Objectiu 1: Proposar la innovació de llocs d’aprenentatge a les escoles catalanes que 
utilitzin noves metodologies docents.  

 
Subobjectiu 1.1: Adequar els espais a l’ensenyament competencial afavorint les 
relacions interpersonals,  la reflexió,  la creativitat i l’autonomia dels alumnes. 

 
Metodologia d’avaluació:  

 Curt termini: enquestes de valoració als alumnes i als docents. 
 Mig/llarg termini: Seguiment del registre de partes, faltes lleus o greus. 

Criteri d’èxit:  
 Un 80% dels alumnes valora positivament els nous espais 
 Es dona una disminució dels conflictes a mig/llarg termini 
 Es dona un increment de la participació dels alumnes i la realització voluntària 

d’activitats d’aprenentatge 
 

Subobjectiu 1.2: Millorar la motivació dels alumnes i la seva participació en l’entorn 
educatiu. 

 
Metodologia d’avaluació  

 Curt termini: Enquestes a l’alumnat  
 Mig/llarg termini: Seguiment de la realització d’activitats d’aprenentatge no 

obligatòries per part dels alumnes i de la seva iniciativa per proposar activitats 
noves. 

Criteri d’èxit 
 Al menys un 60% dels alumnes pensa que el fet de tenir espais adequats per a 

cada tasca els motiva positivament 
 Es dona un increment de la realització d’activitats d’aprenentatge no obligatòries 

per part dels alumnes 
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Subobjectiu 1.3: Comprometre les famílies, els professors i els propis alumnes en 
el procés educatiu, mitjançant la creació d’entorns favorables per que desenvolupin 
sentiments de pertinença a una comunitat.   

 
Metodologia d’avaluació: 

 Curt termini: Enquestes de satisfacció a les famílies i als alumnes 
 Mig/llarg termini: Increment de la participació de les famílies en les activitats del 

centre. Augment de les sol·licituds per estudiar al centre. 
Criteri d’èxit:  

 Valoració positiva del 80% de les famílies. 
 Increment de les sol·licituds per accedir al centre. 
 

Objectiu 2: Estudi d’un cas concret: Planificar la renovació del mobiliari i espais 
interiors d’un institut de secundària i batxillerat  de 2 línies. 

 
Hipòtesi de partida: Per causa de l’augment de ràtio d’alumnes per classe i veient que els 
espais actuals de l’escola queden petits, es planteja la remodelació d'espais docents mitjançant 
una actuació de renovació de mobiliari. 

 
Subobjectiu 2.1: Estudiar la viabilitat d’un canvi d’organització de les aules que 
permetin encabir l’augment d’alumnes i al mateix temps siguin plenament compatibles 
amb les propostes de nous espais d’aprenentatge exposats en la primera part del treball 

 
 
Metodologia d’avaluació:  

 Curt termini: enquestes de valoració als alumnes i als docents. 
 Mig/llarg termini: Seguiment del registre de partes, faltes lleus o greus. 

Criteri d’èxit:  
 Indicadors d’adaptació a la realitat dels centres.  
 La solució s’adapta a la realitat actual i futura del centres. Augment de ràtios. 
 La solució permet variacions de configuració en el futur (flexibilitat) 
 La confirguració s’adapta a les metodologies del 80% dels docents 

 
 Indicadors econòmics:  
 La solució permet no incrementar la partida destinada a la novació del mobiliari 
 La solució permet estalviar una part de la invesrió a realitzar 

 
 Indicadors Pedagògics 
 Un 80% dels alumnes valora positivament els nous espais 
 Es dona una disminució dels conflictes a mig/llarg termini 
 Es dona un increment de la participació dels alumnes i la realització voluntària 

d’activitats d’aprenentatge 
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7.2 Avaluació de les fases del treball 
 
A continuació exposem el grau d’assoliment de les fases que composen aquest treball. 
 
La part de posada en pràctica de les propostes no s’ha pogut implementar tal com es preveia a 
la proposta inicial degut que l’escola on he estat realitzant les pràctiques encara no té decidit el 
trasllat al nou espai i, per tant, no hem pogut accedir a la informació.  
 
Per tal de copsar parcialment el grau d’assoliment dels objectius inicialment proposats al TFM 
s’ha substituit aquesta part per un estudi de cas real sobre la renovació de mobiliari d’un centre 
d’ESO i Batxillerat de 2 línies i anàlisi de casos d’èxit en centres d’arreu del món que han dut a 
la pràctica amb èxit propostes innovadores en espais d’aprenentatge  

Taula 22. Grau d’assoliment dels objectius plantejats a l’inci del TFM 

Objectius i fases del treball Grau 
d’assoliment 

Referència

Proposar la innovació de llocs d’aprenentatge a les escoles catalanes que utilitzin 
noves metodologies docents.  

Anàlisi de l’estat actual de les aules i 
espais d’aprenentatge i problemàtica.  

Alt Apartat 2 

Identificació de noves metodologies 
docents i necessitats espacials. 

Alt Apartat 4

Anàlisi de propostes innovadores de llocs 
d’aprenentatge 

Alt  Apartat 5.1

Propostes de solució per l’adaptació de 
llocs d’aprenentatge a les escoles 
catalanes que utilitzin noves metodologies 
docents 

Alt Apartat 5.2

Estudi d’un cas concret: Planificar la renovació del mobiliari i espais interiors d’un 
institut de secundària i batxillerat  de 2 línies. 

Per causa de l’augment de ràtio d’alumnes 
per classe i veient que els espais actuals 
de l’escola queden petits,  es planteja la 
remodelació  d'espais docents mitjançant 
una actuació de renovació de mobiliari. 

Alt Apartat 5.3

L'objectiu del treball és estudiar la viabilitat 
d’un canvi d’organització de les aules que 
permetin encabir l’augment d’alumnes i al 
mateix temps siguin plenament 
compatibles amb les propostes de nous 
espais d’aprenentatge exposats en la 
primera part del treball 

Alt Apartat 5.4
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8 Conclusions 
 
Hem desenvolupat les conclusions a mode de resposta a qüestions bàsiques que ens poden 
sorgir quan abordem els temes plantejats en aquest treball: 
 
Què ens aporta aquesta innovació? 

La diversitat i riquesa d’espais activa els sentits i millora l’atenció. Hi ha una connexió evident 
entre sentiments i aprenentatge. Una bona atmosfera a l’escola desenvolupa un millor 
aprenentatge. La implantació de nous espais d’aprenentatge basats en les actuals condicions 
educatives, marcant unes línies mestres en sintonia amb aquestes condicions i escoltant a la 
comunitat educativa, professors i alumnes, s’adapta millor al canvi de paradigma 
d’ensenyament per competències i als nous mètodes pedagògics. 

És realista? 

Cal ser més creatius en temps de crisi, quan manquen més recursos, i que els nens siguin 
capaços de desenvolupar el seu aprenentatge en espais i ambients molt menys sofisticats que 
els adults, dissenyadors i administracions imaginen. Cal no malbaratar recursos i millorar la 
seva eficiència. En aquest sentit, es demostra que es poden assolir aquests objectius en les 
modificacions de les organitzacions internes de les escoles. 

A qui beneficia? 

Les mesures d’adaptació dels espais existents, involucrant alumnes i professors, poden 
suposar un canvi positiu pel que fa als resultats acadèmics i per revitalitzar infraestructures ja 
existents. És important que els alumnes s’ identifiquin amb  els espais d’aprenentatge se’ls 
facin seus i creïn un vincle emocional que els ajudi a sentir-s’hi segurs i còmodes. No hem 
d’oblidar que els alumnes passen moltes hores de la seva infància i adolescència als centres 
educatius. És necessari que aquests espais fomentin la creativitat dels alumnes i els preparin 
per ser els individus que la societat reclama avui en dia: persones capacitades per  reaccionar 
de manera ràpida i àgil i adaptar-se a les noves situacions de cada moment amb autonomia i 
pensament crítics. Canviar i adaptar-se al canvi. 

Quins són els paràmetres que cal tenir en compte? 

Caldria revisar la legislació vigent abans de projectar nous edificis o espais, considerant la seva 
adequació als usos. No es requereix una inversió econòmica addicional a la despesa actual en 
equipaments i mobiliari, només cal un canvi de perspectiva i imaginació. De fet, el cost 
econòmic hauria de ser igual o més baix que l’actual i permetre portar aquesta sèrie 
d’innovacions a qualsevol situació social, amb un mínim de mitjans tècnics i minimitzant costos. 

Quin podria ser el primer pas cap a futurs espais d’aprenentatge? 

La Generalitat de Catalunya acaba de licitar un concurs d’11 milions d’Euros per la renovació i 
instal·lació de mobiliari escolar pels propers 2 anys. Per tal de preveure un ús més eficient 
d’aquests recursos en el futur proposem: 

1. Localitzar una escola, de les més de 500 que formen l’entramat de centres públics, 
amb problemes d’espai a causa de l’augment de ràtios per l’any 2012 i una previsió de 
renovació de mobiliari.  

2. Proposar una prova pilot de canvi en els espais d’aprenentatge a través de la renovació 
del mobiliari i organització interna. Caldria que el professorat participés en la prova i la 
veiés majoritàriament amb bons ulls 

3. Avaluar la seva eficiència abans d’efectuar la següent licitació el 2014. 
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