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“ L’escola ja no és ni l’únic ni necessàriament el millor escenari d’aprenentatge. 

 En el futur, que ja està aquí, haurem d’escollir:  
o una aula sense murs o 

 una educació sense escola 
 -o una combinació  

d’ambdós opcions-”. 
 

(Fernández Enguita,  
Revista Claves-1996). 

 
 
 

 

 

 

 

RESUM 
 
Cap activitat o acció humana és possible sense una estreta relació entre aquesta i l’espai on es 
desenvolupa.  
Totes les accions humanes, conductes, relacions, etc... tenen lloc en un temps i en un espai.  Això 
passa també amb l’activitat educativa: l’aprenentatge i l’ensenyament. De manera que l’espai , 
juntament amb el temps, constitueix un component bàsic de les nostres activitats, de les nostres 
vides i, en definitiva, del nostre desenvolupament cultural i social. 

Aquesta relació entre espai i aprenentatge acaba sent no només necessària sinó també  
complementària. És a dir: tal com les nostres accions condicionen el nostre entorn, també és 
l’entorn qui, sovint, condiciona les nostres activitats.  

Ja no ens serveixen els espais escolars tancats amb un entorn purament acadèmic on l’alumne és 
vist com un objecte que cal omplir de coneixements. Fa falta trencar el vell paradigma escolar 
composat per :“una aula- un professor- una classe magistral”.  

Els espais escolars no han d’adaptar-se únicament a activitats instructives d’aprenentatge, sinó 
que han d’estar adequades per a estimular les funcions cognitives , les funcions motrius i les 
funcions socials dels alumnes.  

Construir escoles adaptades al progrés no significa dotar-les d’instal·lacions informàtiques o 
tecnològiques, sinó d’ajustar-les a les diferents formes d’aprendre dels alumnes. 

L’espai educatiu és el fruit palpable del moviment relacional i del pla docent que s’hi dóna. Si les 
pràctiques d’aprenentatge avancen i les noves tecnologies s’incorporen als plans docents, perquè 
les escoles segueixen ancorades en el mateix disseny nascut fa més  de 20 anys?. 

 

 

 

 

 

Paraules clau: arquitectura escolar,  espais escolars d’aprenentatge, arquitectura i educació 
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Abstract 
 
Any activity or human action is possible without a narrow relation between this action and The 
space where it is envolved. 

 
All the human actions, behaviours, relations, etc... They take place in a time and in a space. This 
happens also with the educational activity: the learning and the education. So enven the space and 
the time, constitutes a basic component of our activities, of our lives and, in the end, of our cultural 
and social development too. 

 
This relation between space and learning finishes being no only necessary but also complementary 
. It means: as well as our actions determine our surroundings, also is the surroundings who, often, 
conditions our activities. 

  
No longer they serve us the school spaces closed with some purely academic surroundings where 
the student is seen how an object that it is necessary to fill of knowledges. It does fault break the 
old school paradigm composed for :“a classroom- a teacher- a class”. 

  
The school spaces do not have to adapt only to instructional activities of learning, but that have to 
be suitable to stimulate the cognitive functions , the motor functions and the social functions of the 
students. 

  
Build schools adapted to the progress does not mean to endow them of computer systems or 
technological systems, but to adjust them to the different shapes to learn of the students. 
The educational space is the palpable fruit of the relational movement and of the teaching plan that 
gives . If the practical of learning advance and the new technologies incorporate to the teaching 
plans, because the schools follow anchored in the same born design does more than 20 years?. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: school architecture, school spaces of learning, architecture and education 
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INTRODUCCIÓ 

L’espai determina l’aprenentatge i és, per tant, un factor didàctic que cal valorar.  

Aquest treball vol explorar la dimensió espaial de l’aprenentatge que tant passem per alt. 

A través d’aquest document, s’ofereix un debat a partir d’investigacions pròpies i de diversos 
autors, sobre la necessitat de crear punts d’unió entre el disseny curricular i l’arquitectura. 

Per aconseguir-ho, observarem algunes de les noves Teories de l’Aprenentatge i entendrem 
perquè l’espai  contribueix de forma tant decisiva en el desenvolupament de les intel·ligències 
múltiples i en l’estimulació de l’aprenentatge.  

Es mostraran alguns models d’espais innovadors que ja funcionen i que obren noves perspectives 
pedagògiques. De manera que veurem exemples d’escoles que han sabut adaptar l’espai a les 
diferents formes d’aprendre dels alumnes.  

Així, per a aquell qui es pregunti com serà l’escola dels segle XXI, aquest treball pot donar-li 
algunes pistes. De manera que ens acostarem  una mica als centres educatius del segle XXI.  
Amb una simple ullada a alguns exemples, veurem com la innovació educativa, certament, té una 
imatge i un reflex immediat en l’espai escolar. Aquest treball vol que tots aquests exemples que 
veurem ens inspirin i ens portin a definir algunes pautes per poder gestionar l’espai de forma 
educativa i pensada per servir les necessitats educatives d’avui. En definitiva, a partir d’exemples 
innovadors, n’extraurem algunes respostes a preguntes com: què tenen aquests espais que 
milloren l’aprenentatge? Com podem incorporar, des de les nostres escoles, alguns canvis per 
transformar les nostres escoles en espais més estimulants per l’aprenentatge?. 

Finalment, aquest treball vol sumar esforços en la defensa d’un canvi de model educatiu, per una 
millor qualitat de vida i per un progrés sostenible. 
 
De fet, els canvis tecnològics ja estan aquí, així com noves teories de l’aprenentatge.   
Així, si les noves tecnologies ja estan entrant a les aules i si les metodologies d’aprenentatge 
canvien..., perquè no canvien les escoles?.  
 
És hora que l’educació canviï vells paradigmes arquitectònics i que comenci a pensar en un 
disseny d’escola on l’espai  millori l’aprenentatge.  
No es tracta que enderroquem les escoles que tenim però sí que prenguem consciència de com 
podem millorar les que ja hi ha. 
 
Objectius del treball: 
 
Ø Entendre la relació que té l’entorn en el procés d’aprenentatge. Això és: definir els lligams 

entre alumne-docent-i espai físic. 
Ø Definir, partint d’exemples d’espais innovadors d’aprenentatge, els trets comunes que 

caracteritzen aquests espais 
Ø Definir les característiques idònies per els espais educatius als centres de secundària 
Ø Definir els rols del professor en relació a la gestió de l’entorn d’aprenentatge pe a 

l’educació en la secundària 
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“El aula del futuro incluirá los cambios tecnológicos.  
Estarán equipadas con computadoras y bibliotecas en el aula. 

 
 Los especialistas señalan que la escuela se transformará  

en un espacio semi-abierto, de aula-taller” 
 

 (Fernández Enguita, 1996). 
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DEFINICIÓ I CONTEXT DEL PROBLEMA 
Quan passegeu per espais escolars com els passadissos, els pati o l’interior dels centres, quines 
sensacions us transmeten? Us heu fixat en la llum?, en la distribució del mobiliari? , en la 
disposició de les aules? Us transmeten fredor o calidesa? Dinamisme o quietud?, creativitat o ?. 

Quines diferències trobeu entre l’escola que trepitgem avui amb la que van trepitjar nosaltres o els 
nostres pares?. 

La trista resposta a aquesta pregunta és la que ha motivat aquest treball. Doncs, malauradament, 
les escoles d’avui canvien tant poc de les escoles del segle passat que, inevitablement, ens hem 
de preguntar: com és possible que tinguem tanta manca d’imaginació en el disseny d’espais de les 
escoles quan, han de ser el referent del nostre aprenentatge com a persones? 

Així, veient com les classes del segle XXI no difereixen gaire de les classes del segle XIX, excepte 
per la presència de tecnologia, hem d’admetre que alguna cosa falla. Aquesta és justament la 
preocupació de partida d’aquest treball.  

Per abordar aquesta problemàtica definirem, d’entrada, algunes de les causes que provoquen 
aquest immobilisme en el disseny d’espais escolars nous. Algunes d’aquestes causes poden 
resumir-se amb quatre punts bàsics:   

1. La dificultat d’adaptació dels espais escolars a les necessitats bàsiques que es 
desprenen de les activitats educatives. 
 

2. La manca de consonància entre el disseny escolar i el Pla docent. 
 

3. La manca de terrenys d’aprenentatge efectius que afavoreixin el desenvolupament 
de les Intel·ligències múltiples dels alumnes des de la primària. 
 

4. La manca de coherència entre el món que vivim i el món que els professors i 
mestres mostren a les aules. (manca de lligams entre l’espai i el disseny 
curricular) 

Entrarem ara més en detall en l’explicació de cada punt: 

1. La dificultat d’adaptació d’espais escolars a les necessitats bàsiques que es 
desprenen de les activitats educatives. 
 

Si féssim una enquesta al professorat actual de totes les etapes i els hi preguntéssim quins 
són els aspectes més problemàtics del funcionament dels centres, de ben segur que la majoria 
d’enquestats coincidirien en assenyalar l’espai i el temps com a dos dels aspectes que més 
dificulten el desenvolupament normal de la labor educativa. 

És veritat que vivim uns moments de crisis galopant, on la manca de recursos econòmics està 
amenaçant seriosament la salut educativa dels nostres fills.  Per això, hi haurà que cregui 
inoportú reclamar més espais degut a la penúria econòmica i les restriccions a les quals ens 
trobem lligats.  

Ara bé, la manca de recursos econòmics no ens ha de fer perdre el nord d’una millora 
educativa pendent ja des d’abans d’aquesta crisis. Malgrat que la crisi ens obligui a prescindir 
de recursos econòmics, no podem prescindir d’uns alumnes que hi són. Els drets d’aquests 
alumnes no entenen de crisis. Doncs justament ara, més que mai, cal fer un esforç de 
creativitat per reinventar els espais escolars existents. Cal que sumem esforços per tal de 
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poder optimitzar els espais escolars d’acord amb les necessitats educatives i de la forma més 
efectiva possible. 

 
2. La manca de consonància entre el disseny escolar i el Pla educatiu del 

Centre. 
 
Tot pla d’acció curricular té un marc de desenvolupament on l’espai educatiu s’ha de tenir 
en compte i on ,evidentment,  l’entorn és l’eix vertebrador de tot el pla.  
Quan un professor té una proposta docent clara, acaba recorrent a l’espai per gestionar-lo 
d’acord amb la consecució dels seus objectius docents. 
La innovació en l’educació planteja objectius curriculars que fomentin les competències 
socials i ciutadanes, l’aprenentatge dialèctic, les competències personals i interpersonals, 
etc... Aquests són objectius docents certament innovadors que no podem perdre de vista.  
Ara bé, ens hem preguntat quina coherència tenen aquests objectius de cohesió social i 
participació ciutadana amb l’entorn físic escolar?. Quin sentit tenen els valors 
d’aprenentatge cooperatiu en un entorn que seguim dividint i classificant per edats o per 
matèries?. Com podem defensar programes educatius d’aprenentatge multidisciplinari 
quan, del contrari, seguim treballant en un entorn escolar que encara agrupa els 
conceptes per assignatures i divideix els alumnes per edats?, Com podrem tirar endavant 
activitats d’aprenentatge cooperatiu si seguim mantenint l’estructura divisòria i parcel·lària 
en l’espai escolar?.  
Aquesta estructura parcel·lària dominant en el nostre entorn escolar no només no lliga 
amb cap mena de programa educatiu innovador sinó que, del contrari, té efectes molt 
nocius en l’aprenentatge. Per veure’n un exemple només cal mirar les relacions de 
convivència en els centres amb infraestructures escolars tradicionals. En aquests espais, 
és difícil trobar cap alumne de 2n d’ESO que, per exemple, s’apropi a un altre alumne de 
Batxillerat per demanar-li consell, ajuda o reforç escolar en alguna assignatura? Aquesta 
inhibició o manca de relació entre alumnes de diferents nivells pot venir donada per el 
caràcter propi de de l’alumne. Ara bé, les interacción o relacions que es generes entre els 
alumnes dels nostres centres també venen estretament lligades  amb el propi entorn de 
convivència escolar.  
Una estructura escolar rígida fomenta entorns de convivència rígids. Si  volem construir 
ments flexibles, tolerants i obertes no podem seguir caminant en terrenys educatius 
parcel·lats que divideixen i classifiquen.  
Mentre no ens preocupem una mica en crear espais flexibles d’aprenentatge, tots els 
nostres esforços en motivar i estimular alumnes amb ments obertes, seran malaguanyats. 

El disseny de l’espai ha d’estar al servei del projecte educatiu. Si bé moltes escoles en 
poden ser conscients, malauradament encara acostuma a passar al contrari: és l’edifici el 
que està condicionant el programa i les activitats, així com els models d’aprenentatge. 
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3. La manca de terrenys d’aprenentatge efectius que afavoreixin el 
desenvolupament de les intel·ligències múltiples dels alumnes des de la 
primària 
 
La teoria de les Intel·ligències Múltiples plantejada per Howard Gardner (1995) ha suposat 
un primer pas cap a l’autèntica revolució de l’educació. Howard Gardner ens obre les 
portes a una teoria que defineix la intel·ligència no com un element unitari sinó que agrupa 
diferents capacitats específiques.  
Howard Gardner defineix la Intel·ligència com "la capacitat de resoldre problemes o de 
crear productes que siguin valuosos en una o més cultures”. 
Al definir-la com a una capacitat ens obre una porta als educadors ja que això vol dir que 
la intel·ligència no està tancada sinó que també es pot aprendre, que es pot entrenar i que 
pot créixer. Per altra banda, les investigacions de Gardner conclouen en què tots els 
éssers humans tenim vuit intel·ligències en major o menor grau: la musical, la corporal-
kinèsica, lingüística, matemàtica, espaial, interpersonal, intrapersonal i naturalista. 
 
La teoria de Howard Gardner suposa un salt endavant per escapar de l’escola tradicional, 
la qual s’ha enfocat exclusivament en el reforç de la intel·ligència lingüística i matemàtica i 
ha oblidat les demés.   
Des de que el món de l’educació ha començat a tenir notícia de la intel·ligència emocional 
i ha acceptat teories com la de Howard Gardner, l’alumne es vist des de la seva totalitat. 
Gràcies a aquest nou concepte de la Intel·ligència Emocional acceptem d’una forma més 
natural el fet que no tots tenim les mateixes capacitats i que no tots aprenem de la mateixa 
manera.   
Acceptar això suposa un canvi en el rol del professor perquè  la seva relació amb 
l’estudiant canvia. Cal que el professor es converteixi en una mena d’assessor personal 
per aconseguir que l’aprenentatge sigui el més eficaç i satisfactori possible.  
De fet, cal que el professor sàpiga trobar els elements detonadors que despertin els 
talents particulars de cada alumne o, si més no, en sàpiguen treure el millor de cada un 
d’ells.  
Tots els que hem viscut una llarga carrera acadèmica, qui més o qui menys, tenim algun 
record d’un professor o professora que ens ha marcat el nostre destí professional. Si més 
no, algun record guardem en respecta a algun professor ens hagi marcat emocionalment o 
que ens hagi ajudat a descobrir els nostres punts forts, la nostra vocació o que, 
simplement, ens hagi ajudat en avançar com a persones.  
Així, la teoria de Gardner ens obre una perspectiva de canvi per l’educació. Obre un camí 
nou a l’educació on l’èmfasi està més en aprendre a pensar. Des d’aquest punt de vista 
l’alumne es tracta amb la seva totalitat, valorant tant el que som com el que sabem. 
Les escoles que han acceptat transformar els seus programes adaptant-se a la teoria de 
les intel·ligències múltiples han hagut d’efectuar canvis en la infraestructura educativa de 
l’escola. Aquestes escoles entenen que l’aprenent, l’ensenyant i el seu entorn físic formen 
part d’un únic context d’aprenentatge. 
Alguns exemples d’aquests espais el tenim amb el Col-legi Montserrat (Barcelona) on la 
transformació arquitectònica dels espais de primària s’ha modificat recentment per 
adaptar-se al servei del seu programa educatiu basat en la teoria de les IM.  
La característica bàsica d’aquests espais és la seva multifuncionalitat. Són espais on els 
alumnes poden treballar tant individualment com cooperativament.  
Els espais s’han distribuït en aules obertes i flexibles on la interdisciplinarietat està present 
en tot moment (1).   
D’altres exemples els trobem fora del nostre país, com l’escola de primària de woorana 
park school (Australia) (2). Aquesta escola considera l’espai com a un mestre més. 
Desenvolupen tot el seu programa educatiu en àrees que estimulen el treball cooperatiu i 
la creativitat dels alumnes. Son espais flexibles que faciliten l’expressió, el joc, 
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l’aprenentatge significatiu, la creativitat i la imaginació. L’espai, així com els equipaments 
d’aquesta escola ofereixen unes possibilitats infinites d’aprenentatge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

(1) Veure vídeo: Col-legi Montserrat (Barcelona): espais de primaria. 
http://www.think1.tv/videoteca/es/index/0-44/espacios-innovadores-primaria 

(2) Veure vídeo: Col-legi Wooranna Park (Australia): espais de primaria 
http://www.think1.tv/videoteca/es/index/0-41/wooranna-espacios-aula 
 

4. De la manca de coherència entre el món que vivim i el món que els 
professors i mestres mostren a les aules 

Els dos exemples donats a l’apartat anterior fan referència a espais educatius adaptats per 
a alumnes d’edats entre 6 i 11 anys. Si bé el present treball vol abordar l’àrea de 
secundària, no deixen de ser uns exemples per fixar-nos com a precedent. Tots els 
alumnes que han de començar la secundària en les escoles del futur probablement es 
passegin per territoris escolars de característiques similars a les d’aquests exemples 
exposats (1)(2).  

Des d’aquesta perspectiva, val la pena tenir en compte aquesta mena d’exemples ja que 
ens poden ajudar a perfilar les línies de disseny per els espais educatius de futur en edats 
posteriors. Per començar, un dels trets que és comú en tots aquests espais innovadors i 
que els identifica és que tenen un objectiu de disseny únic i prioritari: estimular les funcions 
cognitives, motrius i socials i, en definitiva: preparar millor als joves per a la vida. 

Aquesta és una idea que no es sosté en l’entorn escolar d’avui en dia. La majoria dels 
nostres centres de secundària segueixen dividint l’ensenyament de la realitat. Les nostres 
escoles de secundària segueixen afavorint matèries on la llengua o la història menyspreen 
la formació artística, les habilitats corporals o les disciplines escèniques. De la mateixa 
manera, l’aprenentatge actiu de les ciències o de la tecnologia, a banda d’algunes 
practiques de taller, segueixen sense tenir massa contacte amb la realitat tecnològica i 
professional que es viu a fora de l’entorn escolar.   

 

 

 

 

vista d’alguns espais de l’escola de primària Wooranna Park School (Australia) 
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És vital que els nostres joves adquireixin ja des de la primària, les habilitats necessàries 
que hauran de fer servir en l’entorn laboral que els espera a la vida. El món laboral no els 
demana que es dediquin a les matemàtiques si no en tenen capacitats ni que treballin 
individualment. Doncs el món laboral demana capacitats com el treballa en equip, el 
lideratge, capacitat inventiva per dissenyar coses noves, capacitats creatives, innovadores, 
esperits col·laboradors i de confiança, que sàpiguen adaptar-se a diferents situacions. En 
el passat, les persones feien moltes coses totes soles però ara, en canvi, el món laboral 
requereix altres formes de treballar. 

 

Els entorns d’aprenentatge han de ser flexibles a aquests canvis socials i adaptar-se a les 
necessitats educatives d’avui. Els centres han de saber integrar-se a les necessitats 
socials enlloc de mantenir-se al marge. Per això cal que l’espai educatiu ofereixi 
plataformes d’aprenentatge que connectin els joves a la realitat i a tots els seus 
àmbits (laboral, cultural, lúdic, esportiu, artístic...). En aquest sentit, els espais els 
definim per la seva finalitat educativa d’intercanvi. Això ens porta a definir l’espai educatiu 
no només com un component físic, sinó també com a element no físic.  

Més endavant, concretem aquest concepte per entendre exactament de què parlem quan 
parlem dels espais. Doncs qualsevol espai és susceptible de despertar la creativitat i 
l’aprenentatge. L’aprenentatge no té límits, ni ens ve encapsulat en paquets o contenidors. 
De la mateixa manera, el coneixement no el podem tocar ni ens el podem empassar, com 
molt equivocadament es pensava en les escoles del passat. D’aquí que les biblioteques 
van perdent sentit en un món on els continguts del coneixement estan a tot arreu i no 
forçosament a les escoles. Ara bé, si l’escola ja no té sentit com a espai contenidor de 
coneixement, quin sentit físic la pot justificar?. Personalment, opino que l’únic sentit 
físic que ha de tenir l’educació està en els valors socials  i experimentals del 
coneixement. L’espai d’aprenentatge ha de ser el lloc de trobada de tots aquests 
valors: intercanvi, el diàleg, col·laboració, experimentació...  

És tracta de saber construir els terrenys o els espais que han de servir com a punts de 
trobada per el creixement i el coneixement. I ,des d’on els docents hem de saber oferir i 
impulsar iniciatives que permetin a l'alumnat i al professorat la possibilitat d'experimentar, 
explorar, interactuar i relacionar-se amb tot allò que aprenen. L’escola, enlloc de tancar les 
portes a la realitat ha d’obrir els ulls a l’entorn laboral i ha de generar recursos que 
combinin el disseny curricular amb la realitat.  

 

En aquest sentit, hi han instituts que ho han sabut portar a terme, com és el cas 
de les Magnet schools americanes. Són escoles públiques tant de primària com 
de secundària amb una forta especialització curricular. Aquesta especialització és 
la que dóna identitat al centre i atrau a col·lectius d’altres àmbits del coneixement, 
ja siguin de l’àmbit públic o privat o de museus, centres de recerca, escoles de 
música, institucions culturals, artístiques, etc..  
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En definitiva, aquestes escoles aposten amb determinació per connectar allò que 
s’ensenya i s’aprèn a l’escola (el currículum) amb el que es viu (el món laboral, 
social i cultural). Això ho aconsegueixen establint lligams i compromisos entre 
escola i d’altres sectors culturals, artístics, del món ce la  indústria, centres de 
recerca, institucions, etc. 

Catalunya ha agafat aquest model d’escoles magnet per engegar un projecte de 
"magnetització" de les escoles, encapçalat per la fundació Jaume Bofill i el Departament 
d'Ensenyament amb la col·laboració del MACBA, TV3 i l'Institut de Ciències del Mar. Al 
Telenotícies del 17 d'abril en parlaven: Les escoles Magnet (3), i també en tenim una nota 
de premsa de la fundació Jaume Bofill: MAGNET. Aliances per a l'èxit educatiu (4).    

 

 

 

 

 

 

 

(3) Video: Les escoles Magnet (Telenoticies TV3 17/04/2013): 
http://www.tv3.cat/3alacarta/#/videos/4538735 

(4) Nota de premsa: Magnet. Aliances per a l’èxit educatiu 
http://www.fbofill.cat/intra/fbofill/documents/Nota_de_premsa_Magnet.pdf 
 

 

 

 

      

Magnet School : vista de l’escola de secundària Hight Tech High Chula (Estats Units) 
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DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ 
 

Entendre que existeix una connexió entre espai i alumne implica entendre de forma molt clara les 
motivacions dels alumnes. Aquesta va ser la obsessió de Montessori fins que va crear el seu 
mètode pedagògic basat, entre d’altres, amb la doctrina “sensualista” de Locke y Condillac (“ el 
coneixement es fonamenta en la informació sensorial”). 

Aquesta mateixa obsessió de Montessori l’han compartit altres autors els quals coincideixen en 
definir l’espai com a un dels principals estímuls de l’aprenentatge. Doncs el procés d’aprenentatge 
de les persones i particularment, dels infants, ve donat per l’experència dels sentits i per tot allò 
que experimentem (Pol y Morales, 1986: 284-302). 

D’altres autors interessats en els beneficis didàctics de l’espai s’han preocupat essencialment en 
definir els lligams d’aprenentatge entre el que és social i el que és espai físic (5). Definir aquestes 
connexions obrirà noves portes (tant a dissenyadors com a docents) per atendre millor les 
necessitats socials dels nostres alumnes. Aquest és el camí del qual parteixen les bases teòriques 
d’aquest treball. 

Altres autors aborden les qualitats educatives de l’espai centrant-se no només en les aules o 
espais interiors sinó també dels espais exteriors. Els treballs d’alguns d’aquests autors el tenim 
amb la Fundació Jaume Bofill. El seu treball desenvolupat entorn els patis de les escoles i les 
seves oportunitats educatives (8), ens ajuda a adonar-nos dels beneficis que aquests espais ens 
aporten  per a l’aprenentatge. De la mateixa manera, altres autors ens fan adonar del valor 
educatiu d’aquells espais que estan en contacte amb la natura (pedagogia Waldorf).  

En definitiva, molts són els autors i moltes les teories que, des de la perspectiva de la psicologia 
educativa, ens donen arguments suficients per entendre les implicacions pedagògiques de l’espai. 
A continuació s’enumeren algunes d’aquestes teories que conformen el marc teòric d’aquest 
treball. 

Així, veurem a continuació algunes de les teories més significatives que conformen el marc teòric 
d’aquest treball. Totes elles fan honor al model constructivista del coneixement. On s’aborda el 
sentit del coneixemnent en tant que  el subjecte interactua amb l’objecte del coneixement (Piaget) o 
en tant que el coneixement s’adquireix per interacció amb altres individus (Vigotsky), en tant que 
l’aprenentatge és significatiu per al subjecte (Ausubel) i, finalment, en tant que el motor de 
l’aprenentatge és el descobriment (Bruner). En definitiva, teories totes amb un tret comú: 
l’aprenentatge experiencial. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(8) Imma Marin, Cris Molins, Maite Metinez, Esther Hierro,Xavier Aragay-(2010)-Els patis de les escoles: espais 
d’oportunitats educatives- Informes breus; Fundació Jaume Bofill 
 



Curs 2012-2013 

LA IMPORTÀNCIA DE L’ESPAI COM A RECURS DIDÀCTIC en l’ensenyament secundari 
14 

 

 

 

MARC TEÒRIC 

De la vessant psicològica de l’aprenentage: 

Model de Rita Dunn: Estils d’aprenentatge 

La teoría proposada per Rita y Kenneth Dunn,  "la utilització adequada dels estímuls 
ambientals, emocionals, sociològics, físics i cognitius condueix a l’aprenentatge". (9)  

Dunn i Dunn (1975) descriuen l’estil d’aprenentatge com “la manera en què els 18 elements 
diferents, que provenen de 4 estímuls bàsics, afecten l’habilitat de la persona per a resoldre i 
retenir información, valors, fets i conceptes” . (Guild i Garger, 1998, pag. 100). 

D’aquest 18 elements que eren en un principi, posteriorment s’han simplificat a 6. El quadre que 
es presenta a continuació exemplifica la forma en què s’agrupen aquests 6 elements,  a saber: 
estímuls ambientals, emocionals, sociològics, fisiològics i psicològics. 

 

En el present treball, ens interessen els estímuls situats a primera línia : els estímuls 
ambientals  referents als estímuls físics  de l’aprenentatge: el s, la llum, la temperatura i els 
disseny. Aquests elements ajuden a crear un major o menor grau de qualitat en l’ambient escolar 
dels estudiants que afavoreix en els estudiants una major disposició a l’aprenentatge. 

Teories com aquesta obren les portes de l’educació al disseny de l’escola del futur ja que ens 
permeten identificar els paisatges i els entorns d’aprenentatge amb un estil d’aprenentatge. Des 
d’aquesta perspectiva teòrica, encetem un camí de canvi en les estructures tradicionals de 
les escoles on el disseny no només es cosa dels Arquitectes sinó també dels docents. 
L’aplicació d’aquesta teoria ens aporta construccions i espais sorprenents que canviaran la 
manera en què les escoles s’identifiquin físicament, estructuralment i organitzativament. (veure 
annexes)   

De fet, la teoria sobre els diferents estils d’aprenentatge ja és una de les principals raons de 
disseny en justes escolars i en empreses privades de tot el món on els mobles de luxe, els espais 
grans colorits i moderns, juntament amb espais oberts, àrees de joc, parcs naturals, etc... són els 
components protagonistes d’aquests espais. Perquè aquests criteris doncs, no s’estenen a les 
aules o a les escoles? 
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Des d’aquest punt de vista global de l’aprenentatge, els estímuls externs són un factor molt 
valiòs en el desenvolupament de l’aprenentatge i de les Intel·ligències Múltiples. Aquí és on 
el Model de Howard Gardner (10) es dóna la mà amb la teoria de Dunn i Dunn. La seva 
coneguda teoria de les intel·ligències Múltiples defensa el talent propi de cada alumne i les seves 
formes diferents d’aprendre. Així, per exemple, un alumne que té una intel·ligència naturista o 
corporal i que, en canvi, tingui problemes amb les matemàtiques, funcionarà millor en un ambient 
viu, en espais oberts, amb racons d’estudi cooperatiu. Aquests factors ajudaran al professor també 
a l’hora de proposar activitats que afavoreixin la millor forma d’assolir els continguts, segons les 
intel-ligències o les aptituds pròpies de cada alumne.  
El que tenen en comú Howard Gardner i Dunn, està en el factor emocional de l’aprenentatge. 
Sabem que les emocions tenen un impacte sobre l’aprenentatge. Sabem que aprenem millor allò 
que ens arribi a través de l’emoció. D’aquí n’hem d’extreure una conclusió bàsica en el fonament 
d’aquest treball i és que els factors sensorials ens condicionaran un millor aprenentatge. En aquest 
sentit, el present treball vol reclamar, a través de l’espai, la necessitat d’una bona educació 
emocional i evitar el què Daniel Goleman ha anomenat “l’analfabetisme emocional”. Els nostres 
adolescents necessiten una educació que contempli programes d’educació emocional.  

En efecte, cal evitar “l’analfabetisme emocional” i dissenyar programes d’educació emocional 
que atenguin les necessitats educatives dels joves. Ara bé: quin mena de programes 
d’educació emocional podrem dissenyar si no tenim en compte l’ambient i deixem de banda 
qüestions tant importants com l’espai i el clima d’aprenentatge??  

De la vessant sociològica: 

L’espai és un dels factors determinants del clima social escolar i, per tant, determinant en 
l’aprenentatge. Un clima escolar positiu és aquell que facilita l’aprenentatge de qui l’integra 
(Arón y Milicic, 1999; Milicic, 2001; Bris, 2000; Fundación Chile Unido, 2002 entre d’altres). En 
aquest sentit, les escoles amb clima social positiu són aquelles on, entre d’altres propietats, 
disposen d’un ambient físic apropiat i, a la vegada, són capaces de renovar-se, créixer i 
canviar. 

Com hem dit abans, Garner ens exposa la seva teoria de la intel·ligència no com un tot sinó com una 
suma de competències o habilitats que responen a les diferents formes d’aprendre del alumnes, cada 
una identificada en una de les 7 intel·ligències (musical, corporal, lingüística, lògico-matemàtica, 
espaial, interpersonal, intrapersonal, naturista) . 

Ara bé, fixem-nos en les intel-ligències múltiples,doncs: com aprenem aquestes habilitats o 
destreses?  Les respostes les trobem en la forma de relacionar-nos i en teories com la de 
l’aprnenetatge a del  ZDP (zones de desenvolupament proper) introduida per Lev Vygotski on 
l’aprenentatge social composa el camí de recerca i desenvolupament de cada una de les intel-
ligències pròpies (IM) de cada alumne. 

En aquest sentit, farem servir tot un seguit de teories on l’aprenentatge social és el protagonista. 
Donc és, precisament, a travé de l’aprenentatge social que les intel-ligències múltiples es 
materialitzen, es treballen, sentrenen, creixen i es perfeccionen, al igual que d’altres valors com la 
creativitat, la imaginació i els valors molars.En aquest sentit, cal apuntar la teoria de l’aprenentatge 
Cooperatiu desenvolupat per Spencer Kagan o la teoria de l’aprenentatge dialògic 
desenvolupat gradualment per Flecha (1997) i altres autors a través de la investigació i 
l'observació respecte a com les persones aprenen tant fora com dins de les institucions educatives, 
quan està permès l'actuar i l'aprendre lliurement. 

En aquest punt, és important esmentar les “comunitats d'aprenentatge”, les quals constitueixen 
un projecte educatiu que té per objecte la transformació social i cultural dels centres educatius i 
els seus voltants, emfatitzant la importància del diàleg igualitari entre tots els membres de la 
comunitat, incloent a professorat, estudiants, famílies, entitats i voluntaris 
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De  la vessant Estètica: 

L'estètica dels espais en que ens movem, treballem i vivim condiciona el nostre estat d'ànim. 
Influeix en les nostres emocions. Sabem que les emocions són elements importants a tenir en 
compte en els processos d'aprenentatge. En aquest sentit l’estètica dels espais està íntimament 
lligada amb les emocions. 

L’estètica Reggiana de Loris defineix l’entorn físic de les escoles com a uns espais per a ser 
i estar. Així, un entorn físic equilibrat participa activament en la creació d’ambients agradables. 
Quan l’activitat educativa es desenvolupa en aquest tipus d’ambients relaxats i agradables, les 
ments se’ns obren cap a la creativitat i l’aprenentatge. 
Això confirma que l’estètica també té una funció pràctica. Doncs l’estètica en les escoles no es 
basa únicament en crear escoles boniques o disposar d’aules ben decorades, sinó de generar 
atmosferes que facilitin una forma de pensar i d’aprendre, tot generant climes socials escolars 
positius.   
 
En aquest apartat, apuntaré un autor interessant: Francesco Tonucci, psicopedagog i talià 
preocupat per el paper del nen i l’entorn urbà. Segons ell “l’escola hauria de proporcionar un 
entorn ric que només el fet d’entrar-hi ja fos un acte educatiu”.  
 
Tot això em fa entendre millor el què he llegit en un blog anomenat Cafè Pedagògic (6): “No es 
tracta de generar bellesa perquè sí, sinó d’entendre que la bellesa en tots els espais i, en concret: 
en l’espai escolar, és un dret fonamental de l’ésser humà que afecta al seu estat d’ànim i a la seva 
psicologia”.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(6) Blog: cafè pedagogic: http://cafepedagogic.com/ 
 

(9) Alonso, C, Gallego, D & Honey, P. 1997. Los estilos de aprendizaje. Procedimientos de diagnostico y mejora. 
Bilbao, España: mensajero pp. 42). 

(10) GARDNER, Howard (1983). Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligence (Estructures de 
la ment. La teoria de les intel·ligències múltiples). Mèxic, FCE, 1983. 
Director del Projecte Zero i professor de psicologia i ciències de l’educació a Harvard University, USA 

 

 

 
 

Exemble d’Estètica funcional a l’escola: 
Recurs estètic molt senzill per escriure idees i exposar-les 
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PER QUÈ  FIXAR-NOS EN L’ESPAI FÍSIC? 

La funció que té l’espai físic, per excel·lència, és el de l’experimentació. Actualment, el món de 
l’educació s’està avocant justament en l’àmbit experimental per treballar i aprendre mitjançant 
metodologies d’aprenentatge actiu, activitats col-laboratives, d’aprenentatge basat en projectes, 
d’aprenentatge dialèctic, etc.   

Amb totes aquestes metodologies, l’interès comú que tenen totes elles és el d’aconseguir que 
l’alumne sigui el protagonista. En aquest sentit, l’aprenentatge basat en l’experiència i en la 
pràctica de les habilitats socials, l’espai acaba sent un acompanyant perfecte dels processos 
d’aprenentatge cognitius i conductuals. L’aprenentatge que necessiten els nostres joves és 
justament el de l’experiència perquè els connecti amb el món exterior i amb la vida. D’aquí el valor 
de l’espai com a recurs didàctic. 

L’espai és el reflex de l’activitat de vida. És a dir: l’espai ens proposa formes de viure, de 
relacionar-nos i d’aprendre. Això vol dir que podem crear, modificar o gestionar determinats espais 
per generar determinades maneres de relacionar-nos i d’aprendre. Ara bé, per tal que aquests 
canvis siguin significatius, cal que l’espai ens permeti manifestar les nostres necessitats 
expressives i comunicatives; dit d’una altra manera: cal que l’espai ens deixi viure l’experiència 
d’aprendre. Això ens ha anat bé en el cas de la integració d les TIC. Doncs incorporar les TIC ens 
ha permès expressar-nos a través del llenguatge digital que manegem i que ja hem incorporat en 
les nostres vides.  

Però com és que la incorporació de les TIC no ens ha aportat cap revolució significativa en 
l’educació?  

La resposta la veig clara; doncs “les innovacions estan més en el procés que en el producte, més 
en el camí que en el punt d’arribada....” (6) 

Les TIC no han solucionat el problema de la innovació educativa sinó que més aviat ha resolt una 
qüestió de necessitat i d’adaptació. L’entrada de les TIC a les aules ha respost més a les 
necessitats d’incorporar suports digitals per comunicar-nos que a qualsevol necessitat d’innovació.  

Les TIC han entrat a les aules perquè també han entrat en tots els àmbits de la nostra vida. El 
llenguatge digital s’imposa en la nostra forma de comunicar-nos i, amb aquest, les escoles no en 
podien estar al marge.  

Quan la implementació de les TIC vagi realment acompanyada de noves formes de treballar i a 
mida que anem entenent la influència de l’entorn en les dinàmiques escolars, sorgiran noves 
arquitectures escolars amb una distribució de l’espai i una estètica determinada.  

Per entendre millor aquest concepte us proposo que feu l’exercici invers... que feu un cop d’ull a 
les imatges següents i intenteu imaginar quina mena d'escola hi ha darrere de cada espai? 
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Escola Sunion (Barcelona)   

                       

Centre Reggio Emilia:    Escola Stömberg- Fnclandia  
Loris Malaguzzi  (Barcelona)   
 

 

   

     Escola Vitra: Suècia      Escola Vitra: Suècia   
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Escola a Haarlam: Holanda 

 

Telefonplan Vitra School: Estocolm 

    

Wanna School: Copenague 
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Havent donat un cop d’ull a les imatges anteriors, penseu que les activitats escolars que hi ha 
darrera d’aquests espais estimulen l’aprenentatge? La resposta, per mi, és evident, doncs les 
imatges parlen per sí soles. 

L’espai, amb la seves formes, dimensions, estètica, estructura i organització configura el nostre 
marc de vida. L’espai és el nostre receptacle d’experiència, és el nostre aliat i el nostre protector, 
és qui ens acompanya i qui ens estimula, ens suporta i ens guia durant tots els processos vitals 
d’aprenentatge. Efectivament, “L’educació és l’experiència” (TH White, El rey una vez y futuro) i 
l’essència de l’experiència està tant en el subjecte (estudiant –docent) com en l’espai. Com 
no ens hi hauríem de fixar, doncs?. 

 

 

    

Col-legi Montserrat: Barcelona 
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“ La homogeneïtat no existeix enlloc. 
A la vida no hi ha llocs on es separi en funció de l’edat.

 Això només es fa a l’escola. 
Avui acceptem que nens i nenes vagin 

junts a classe i també que ho facin 
de diferents races o amb alguna disminució.....: 

Però no acceptem que hi hagi nens de diferents edats”.
 

(Tonucci, 2012).
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FUNCIONS PEDAGÒGIQUES DELS ESPAIS A LA SECUNDÀRIA 

A mesura que apreciem el valor experimental de l’aprenentatge, va prenent rellevància l’espai com 
a plataforma de desenvolupament d’aquest tipus d’aprenentatge actiu, social, col-laboratiu, etc... 

 Ara bé, La importància de l’espai està molt ben explicada en la teoria de l’apenentatge simbòlic. 
Aquesta teoria ens explica molt bé la importància de l’espai en l’aprenentatge infantil on, 
efectivament, l’espai suposa un estímul i una font experimentació des d’on els infants aprenen tot 
explorant el seu entorn.  

Ara bé, un cop els infants ja han passat un primer procés d’aprenentatge simbòlic i han adquirit 
una certa maduresa cognitiva, l’espai va perdent aquest importància. Ara bé, cal entendre també 
què passa amb l’espai un cop perduda aquesta importància? Ha perdut sentit pedagògic? O pt ser 
ha pres algun altre significat? . En aquest sentit, hem de preguntar-nos el següent: Quin significat 
té l’espai per l’aprenentatge en els alumnes de secundària?. 

Abans d’entrar a respondre aquesta pregunta, voldria aclarir bé el concepte d’espai. Això és: De 
què parlem quan parlem dels “espais”? El que caracteritza als “espais” és la seva pròpia 
condició com a element físic (un lloc, un terreny, una situació, un equipament...), però també com 
a element no físic (estructures i usos que permeten establir interaccions entre les persones, entre 
els elements físics i els personals, de transmissió de valors, de significats, d’intercanvis de 
coneixement....). 

Els espais, de concepte, tenen una finalitat estructuradora de la intervenció educativa. Materialitza, 
en definitiva, l’acció d’educar i d’aprendre. A més, té implicacions en d’altres variables 
organitzatives com ara el temps , la coordinació docent, l’agrupament de l’alumnat, les 
metodologies didàctiques, el currículum... 

Amb tot, els espais es configuren com a un element educatiu de primer ordre. 

Un cop entès el concepte i sabent la dualitat d’espais possibles (espai físic i no físic), podem 
respodre a la pregunta proposada abans: Quin significat té l’espai per l’aprenentatge en els 
alumnes de secundària?. 

Jo les definiria, senzillament, prenent de base les funcions pedagògiques que ja tenim ben enteses 
de l’espai en l’etapa d’infantil i de primària i les compararia amb les de secundària. Això és el que 
s’ha fet en el quadre següent. De manera que, de forma general, aquest quadre ens permetrà 
entendre quines aplicacions didàctiques han de resoldre els espais (físic i no físic) a l’etapa de 
secundària. 
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TIPUS D’ESPAIS FUNCIONS  PEDAGÒGIQUES DE L’ESPAI 
PRIMÀRIA SECUNDÀRIA 

ESPAI FISIC 
Lloc interior, exterior, 
equipament, territori... 

• Estímul  
 

• Escenaris de descobriment 
 

• Terreny d’exploració de les 
capacitats internes de 
l’alumne. 

• Focus d’exploració de relacions 
• Símbol de llibertat i d’expressió física, 

cultural, social  i artística.  
• Recurs per la construcció d’identitats 
• Escenari afectiu i lúdic 
• Punt de xoc entre diferents cultures 
• Terreny de comunicació i intercanvi 
• Recurs per al desenvolupament  de  

l’autonomia personal 
 

ESPAI NO FISIC 
Estructures i usos que 
permeten establir 
interaccions entre 
persones, entre els 
elements físics i els 
personals, d’intercanvi 
de coneixement.... 
 

 • Resposta a les necessitats  d’explorar 
de les capacitats internes de l’alumne. 

• Fil conductor entre la realitat interna i 
externa de l’alumne (connexió entre 
currículum i realitats fora de l’escola)  

• Porta cap al món professional i d’altres 
àmbits socials i culturals. 
 

 

El que vol demostrar el quadre anterior la diferència entre la relació infant-espai la relació 
adolescent-espai. Certamen, en termes d’aprenentatge, l’infant troba en l’espai tot un món de 
descoberta on les conductes, les accions, les sensacions, etc... constitueixen una eina important 
d’aprenentatge. Ara bé, en passar a l’etapa de secundària, l’aprenentatge ja demana incorporar 
emocions i interaccions amb iguals. Una de les diferències fonamentals entre l’etapa de primària i 
la de secundària està en el terreny de l’autonomia i la llibertat. L’adolescent busca identitats, de 
manera que els estímuls que no trobi a l’escola els buscarà a fora. Voldrà buscar identitats de grup 
que estiguin lluny de la mirada dels adults i de les parets fredes d’unes aules sense identitat. Tots 
aquests punts a la dreta del quadre són les funcions didàctiques que haurien de resoldre l’espai. 

Per altra banda, segons el quadre, veiem que una de les funcions pedagògiques de l’espai 
L’adolescent busca trobar el seu rol social, en el món laboral o professional, busca trobar un sentit 
real al món acadèmic..., En definitiva, l’adolescent ja no experimenta l’espai de la mateixa manera 
que el nen de primària, sinó que busca l’harmonia entre el caos, l’equilibri entre l’espai interior i 
l’exterior (familiar, d’amics, laboral, social, cultural...). 

Amb tot, com resol l’espai aquestes funcions educatives? Com adaptem els nostres espais 
escolars perquè s’adaptin a les funcions indicades (autonomia, llibertat, identitat, intercanvi...)  

La resposta entrem a analitzar-la en l’apartat següent. 
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CARACTERISTIQUES DE L’ESPAI SEGONS LA FUNCIÓ DIDÀCTICA 

És l’alumne el que ha d’adaptar-se a l’espai d’aprenentatge o és l’espai el que s’ha d’adaptar a 
l’alumne?. Segur que aquesta pregunta ens haurà fet ballar el cap a més d’un. Dit d’una altra 
manera: com podem donar forma a l’entorn de l’alumne? quina forma han de tenir i quines 
característiques perquè els espais compleixin les seves funcions pedagògiques de les que hem 
parlt?  

Trobar respostes a aquestes qüestions implica entendre molt bé les motivacions dels alumnes 
en respecte al temps i l’espai d’aprenentatge (Lave i Wenger,1991). De manera que 
l’aprenentatge va sempre lligat a un context. En concret: del context composat per alumne- 
docent- i l’espai físic.  

En el quadre següent s’hi exposa una llista resumida de les característiques sobre la organització i 
la distribució dels espais d’acord amb la satisfacció de les necessitats educatives de la secundària: 

TIPUS D’ESPAIS  
FUNCIONS  PEDAGÒGIQUES  

de l’espai a la secundària 
CARACTERISTIQUES DE L’ESPAI 

 
ESPAI FISIC 
Lloc interior, exterior, 
equipament, territori... 

-Focus d’exploració de relacions 
-Símbol de llibertat i d’expressió física, 
cultural, social  i artística.  
-Recurs per la construcció d’identitats 
-Escenari afectiu i lúdic 
-Punt de xoc entre diferents cultures 
-Terreny de comunicació i intercanvi 
-Recurs per al desenvolupament  de  
l’autonomia personal 
-Treballar activitats l’aprenentatge 
col-laboratiu i social 
- 
 

• Espais multifuncionals: modulables i 
flexibles que permetin activitats 
diverses 

• Espais pensats per el benestar i la 
salut (llum, ventil-lació natural, 
vegetació, qualitat sonora, higiene...) 

• Pensar en zones  per a l’expressió 
física i artística i el joc com a 
component de l’aprenentatge.  

• Espais que facilitin la comunicació 
entre col·lectius. 

• Espais oberts amb pocs murs que 
facilitin la sensació de llibertat, on la 
mirada de l’adult no es faci tant evident 

• Fomentar la transparència i la màxima 
comunicació entre espais 

• Espais amb una estètica 
compromesa amb els valors 
pedagògics (espais personalitzats) 
 

ESPAI NO FISIC 
Estructures i usos que 
permeten establir 
interaccions entre 
persones, entre els 
elements físics i els 
personals, d’intercanvi 
de coneixement.... 
 

-Resposta a les necessitats  d’explorar 
de les capacitats internes de l’alumne. 
-Fil conductor entre la realitat interna i 
externa de l’alumne (connexió entre 
currículum i realitats fora de l’escola)  
-Porta cap al món professional i d’altres 
àmbits socials i culturals. 

 

• Espais susceptibles a tenir canvis d’ús  
• Espais susceptibles a que succeeixin 

diferents activitats en paral·lel per 
donar peu a l’atenció de la diversitat 

• Espais que permetin la connexió o 
interacció amb d’altres entitats 
externes. 

• Preveure espais per promocionar 
activitats professionals amb interacció 
d’altres sectors (empreses, 
institucions, museus, teatres...) 

• Espais de col·loqui i intercanvi amb 
entitats universitàries, escolars o 
professionals tant del país com de 
fora. 
 

 
En conclusió entenc que les escoles, sobre tot a la secundària, han d’oferir un entorn d’harmonia 
entre el què és físic i el què és purament organitzatiu. Les escoles han de poder donar acollir els 
joves, oferir-los seguretat, protecció i, alhora llibertat. 
Els espais escolar a la secundaria han de ser ecosistemes heterogenis on es faciliti als joves 
l’expressió, l’intercanvi de coneixements, el desenvolupament de la creativitat i, alhora, que 
ofereixi plataformes d’integració professional i de connexió amb altres àmbits com el cultural, el 
científic, artístic, tecnològic, institucions socials, etc.......,  
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Definir els espais de les escoles sota aquestes qualitats sintonitza amb un discurs sobre el 
benestar de les persones que en ella cohabiten i parlar de benestar és també parlar d’acollida i de 
reconeixement. 
 
De les característiques dels espais plasmats en el quadre de dalt, en mode mil-lustrar alguns 
exemples amb les imatges següents: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Exemple d’espai multifuncional: les taules no miren a la paret, hi ha diversos nuclis de treball 

    

Espai amb llum natural i multifuncioanal.  
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Espai modulable i flexible, que permeten activitats diverses 

    

Aules sense murs : faciliten realitzar diferentes activitats en paral-lel (atenció a la diverstat)   

    

Espais d’expressió, exposició i representació artíscia   
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EL PAPER DEL MESTRE EN L’ESPAI: Un pas cap a la implantació de nous models 
educatius 

Com hem argumentat més amunt en les bases teòriques, les possibilitats de l’espai en el què es 
refereix en l’aprenentatge i les competències social dels alumnes, són molt grans.  

Doncs l’espai té una propietat molt interessant  i és que ens proposa formes d’habilitar les escoles. 
De manera que, coneixent bé aquesta propietat de l’espai podrem transformar-lo en funció de les 
noves formes de viure l’escola, segons siguin els nostres valors educatius i les experiències 
educatives que volem viure. És aquí on hi tenen molt més a dir més els docents que els 
dissenyadors.  

Doncs els docents no són especialistes en el disseny d’espais però si en el disseny de processos, 
d’activitats, de recursos, de metodologies, de maneres de fer, de maneres d’ensenyar.....La 
implementació de noves maneres de treballar està en mans dels docents més que dels 
dissenyadors. 

A mesures que aquestes noves maners de treballar s’incorporin a les escoles notarem un 
efecte immediat en l'entorn i en les dinàmiques escolars. És des d’aquí, des d’aquestes 
dinàmiques que els docents impulsaran, d’on sorgirà una nova arquitectura escolar, una nova 
distribució dels espais, una entrada en valor de l’entorn natural i de l’entorn exterior i una estètica 
determinada. D’aquí que l’espai físic de l’escola i el seu disseny no és cosa només dels 
dissenyadors o arquitectes sinó també dels docents. 

Tot el camí d’exploració i discussió que s’està plantejant en el present treball no està pensat per 
engrescar-nos en construir escoles noves i seguir augmentant el dèficit immobiliari del nostre país, 
sinó que, del contrari, pretén impulsar més aviat estratègies de reforma i transformació en els 
espais que ja tenim. Per això, el present treball proposa criteris de disseny que ens han de servir, 
si més no, perquè els docents sapiguem detectar com i on les estructures de les nostres aules 
tradicionals queden obsoletes. Una vegada més, aquesta no és una tasca doncs exclusiva dels 
dissenyadors o Arquitectes sinó també dels docents. 
 
A la frase de Sparke (1999) que diu: ¨Els dissenyadors comparteixen un mateix fi: ordenar el caos, 
millorar la qualitat de vida de la societat i millorar el aspecte del nostre entorn quotidià.¨ Els 
docents, a diferencia dels dissenyadors, experimenten i viuen els espais escolars i, per tant, hi 
intervenen gestionant l’entorn i dissenyant activitats al voltant d’ell. Així, els docents, als igual 
que els dissenyadors, també els pertoca (encara que des d’un àmbit fora del disseny) la tasca 
educacional de millorar el caos, l’aspecte i el clima de l’entorn escolar. 
En aquest sentit, els mestres són estructuradors d’espais. 
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CERCA D’EXPERIÈNCIES SIGNIFICATIVES 

D’entrada, ens fixarem només en l’espai físic per mencionar algun exemple d’institut.  
Un exemple que no podem oblidar és el de Finlandia, per exemple.  
Per a les escoles finlandeses, aprendre és una activitat molt lligada al context. Les estratègies 
de l’ensenyament a la secundària estan influenciades per molts factors ambientals de manera 
que l’aprenentatge està entès d’una forma inseparable de l’entorn físic en el qual es produeix. 
Per tant, dissenyen les seves escoles pensant amb quines activitats s’hi ha de dur a terme en 
cada espai i de quina manera poden afavorir les dinàmiques més efectives perquè els alumnes 
aprenguin millor. 

Així, ens les entorns escolars finlandesos destaquen els espais oberts, les sales polivalents, 
els espais adaptables a diferents funcions, així com els que estan pensat exclusivament per 
determinades activitats. Sempre busquen maximitzar la llum solar degut a la rugositat del 
clima finlandès però també per al importància de la lluminositat per tal de crear un clima de 
treball sà, alegre i positiu. Per això busquen també oferir el màxim confort ambiental, sonor i 
visual. Els seus edificis no busquen tant sorprendre per la seva arquitectura sinó per l’eficàcia 
educativa que se’ls hi demana. En aquest sentit, és interessant i molt agradable veure el món 
de sensacions que se’ns obre només en veure alguns exemples d’aquests espais finlandesos 
com les que es mostren en les imatges següents (veure 
vídeo:http://www.think1.tv/videoteca/es/index/0-41/best-school-progreso-educativo-finlandia) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escola Finlandesa 
 
 
 
 

Una cosa semblant la tenim més a prop, com és el cas del Col-legi Monsterrat de Barcelona 
que ha transformat l’arquitectura interior de les aules de primària en nous i innovadors espais 
caracteritzats per la seva multifuncionalitat on es pot treballar tant individual com 
cooperativament.  
De manera que les seves aules s’han transformats en espais oberts, flexibles i polivalents on la 
multifuncionalitat esta present i permet aplicar metodologies d’aprenentatge més ajustades al 
segle XXI. (veure vídeo: http://www.think1.tv/videoteca/es/index/0-44/espacios-innovadores-
primaria) 
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D’altres escoles innovadores es centren en l’educació mediambiental tot mostrant, des del 
disseny de les mateixes escoles, un compromís ecològic.  
És el cas de l’escola situada a Abhu Dhibi, al Golf pèrsic. En aquests territoris, enmig del 
desert, es veuen obligats a buscar oasis frescos. Es proposen aprofitar al màxim l’energia 
solar i eòlica. La seva escola està dissenyada pensada en aquesta finalitat. L’arquitectura 
escolar es composa per espais oberts de grans altures, amb molta entrada de llum i ple de 
vegetació interior. Al estar situats al deserts han d’aprofitar al màxim l’eficiència de les plantes 
per regular la temperatura i la humitat internes de l’edifici 
Això crea uns ambients escolar que conforma un ecosistema sostenible en ell mateix. Doncs 
l’edifici esta composat per façanes de vidre a base de panells solars i sensors de llum. Les 
plantes estan a tot arreu. La cura per la vegetació i les especies d’aus que depenen d’elles, 
també son una constant en aquest entorn escolar. 
Tot això fa que el mateix edifici i, en definitiva l’espai escolar estigui fent també de mestre per 
als alumnes que l’habiten. 
Els alumnes aprenen del que veuen i els docents aprofiten l’entorn privilegiat del que disposen 
per explicar-lo, posposar experiments i activitats al voltant de tots els recursos sostenibles que 
veuen funcionar en el seu entorn.. Amb tot, el programa educatiu senser gira al voltant d’una 
actitud ecològica que no només aprenen els alumnes sinó que també la viuen. (veure video: 
http://es.euronews.com/2012/08/14/el-diseno-de-las-escuelas-influye-en-el-
aprendizaje/#.UQkVVZJD40g.twitter) 
 
 
Un altre exemple ben diferent és el de l’escola Montessori de Figueres. En aquest cas, 
enlloc de sostenibilitat, l’eix vertebrador de l’aprenentatge de l’aprenentatge està en l’espai, en 
la seva estètica i funcionalitat. De manera que, dins del seu programa pedagògic s’inclou 
el concepte d’ambient a les aules, el disseny del qual no només el dirigeix el mestre sinó els 
alumnes. De manera que l’estètica de les aules acaben sent un símbol d’identitat on els 
alumnes s’hi senten identificats i còmodes. En un ambient preparat s’emfatitzen diverses 
estratègies didàctiques, i oferint la possibilitat que els estudiants tinguin un grau de llibertat i 
responsabilitat al decidir en quina activitat treballar, ja sigui de llenguatge, matemàtiques, 
ciències, sensorial o una altra que per a l’alumne sigui interessant i necessària en aquell 
moment particular de la seva vida; són espais de treball individual i col·lectiu que promouen 
l’autonomia, on els mestres realitzen un acompanyament i seguiment del procés educatiu a 
través d’una avaluació contínua i disseny d’estratègies d’aprenentatge, un procés sistemàtic i 
rigorós. 
A més, aquesta escola disposa el seu currículum de la forma que ells anomenen  “currículum 
exposat”. El currículum exposat té a veure amb el disseny i la planificació d’espais de treball 
tenint en compte les exigències curriculars oficials, de manera que es puguin donar situacions 
d’aprenentatge diverses i simultànies que donin resposta als interrogants dels estudiants i els hi 
suposi un repte en la cerca i construcció de coneixement. 
 
 
 
Fixem-nos ara en alguna experiència significativa on l’espai no físic d’aprenentatge està 
perfectament combinat amb les necessitats educatives. 
De fet, ja s’ha comentat en aquest treball com l’especialització curricular pot ser un recurs molt 
bo per crear aliances entre coneixement i realitat, entre experiència i teoria. 
 
En aquest sentit, l’escola Josep Maria de Segarra de Barcelona(3), s’ha proposat prendre un 
àmbit del coneixement com a tret d’identitat. En aquest cas, han escollit l’àmbit de les arts 
plàstiques i visuals. D’aquesta manera, desenvolupen tot el seu disseny curricular al voltant 
d’una única disciplina. Així, a través de l’art, treballen tota la resta d’assignatures: les 
matemàtiques, les llengües, el coneixement del medi... 
Això facilita aliances amb d’altres institucions com el museu MACBA , per exemple que impulsa 
iniciatives conjuntes entre escola i el món de l’art que es viu en la realitat. 
Aquestes connexions són certament molt interessants. 
Aquest és un projecte innovador d’especialització curricular que està en fase d’experimentació. 
Personalment,   penso   que   els   resultats   es   valoraran   molt   positivament   en   tant   que 
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l’aprenentatge que s’està potenciant, tot i que giri en torn d’una disciplina, obre un món de 
possibilitats per a la creativitat i l’aprenentatge actiu dels alumnes. 
Sens dubte, en aquest cas, el concepte d’aulari canvia per ajustar-se a la proposta docent del 
centre. De manera que les aules, en aquest exemple de l’escola Josep Maria de Segarra s’han 
adaptat i s’han impregnat d’art, tant a les assignatures de matemàtiques com a les de ciències. 

 
Penso que aquesta iniciativa l’hem de prendre de model i saber-la aportar a la secundària. 
Algunes altres experiències de l’espai educatiu podem ciatrar-la en el Col-legi Wooranna Park, 
qui entén que els espais són un professor més. L’escola posa en marxa una sèrie de recursos i 
solucions perquè l’espai sigui un agent formador més dels alumnes (veure 
vídeo:http://www.think1.tv/videoteca/es/index/0-41/wooranna-espacios-aula). 

 
 

En la mateixa línia de l’especialització curricular o de l’aprenentatge actiu i la connexió que hem 
d’oferir entre el món acadèmic i el món real, en podem prendre de model les activitats que es fan 
en el  Henry Ford Learning Institute (HFLI). Aquesta organització sense ànims de lucre es 
centra en la creença que la reforma de l’educació no ha de tenir lloc dins d’un sistema educatiu 
que aïlla el món acadèmic i que separa els estudiants i professors de tota la resta de comunitat. 
De manera que fa tot el possible perquè per a compartir els recursos existent incloent programes 
d’estudis i oportunitats de desenvolupament professional, amb el sistema d’educació pública. 
Aquest és un bon exemple per prendre de model. Es tracta d’un centre educatiu públic d’on en 
traiem una experiència educativa enriquidora: es tracta d’una repte plantejat als alumnes. Per 
resoldre’l se’ls invita a visitar i estar en contacte directe a les fàbriques, ambients i empreses que 
tenen que veure amb el repte plantejat. D’aquesta manera, no només ells son els protagonistes 
de l’aprenentatge sinó que es posen a la pell del problema  i comparteixen, amb professionals, 
entitats i entorns externs, inquietuds comunes. Aquests tipus d’activitats fan referència a la gestió 
de l’espai no físic d’aprenentatge del quan no en depenen les estructures arquitectòniques però 
sí les socials. Doncs es tracta d’activitats plantejades des de la convicció que tots els espais són 
susceptibles d’aprenentatge, només cal una guia i un recolzament adequat per aquell qui 
ensenya o teoritza. Aquesta teoria reafirma que l’aprenentatge i la creativitat  dels alumnes 
apareix tant en entorns estructurats d’aules com a fora o, com és el cas d’aquest exemple, en la 
combinació dels dos. (veure exemple al vídeo: http://www.think1.tv/videoteca/es/index/0-44/retos-
diseno)  
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“L’èxit del sistema educatiu finlandès és degut gràcies a un triple enfocament: 
 

-La qualitat del currículum acadèmic 
-La igualtat d’oportunitats en l’accés a l’educació 

-La Idoneitat de l’Entorn. 
 
 

 (Dr.Pasi Sahberg, 
Director general Nationa  

Center of International Mobility  
and Cooperation-Finlandia). 
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CONCLUSIONS 

Com a conclusions, entenc que l’ecosistema de l’escola o de l’institut hauria d’estar lligat amb 
la manera d’aprendre. Haurà de potenciar l’autonomia, el treball col·laboració.  
Els espais de les escoles no poden continuar estructurats segons els esquemes passats. 
L’educació necessita avançar i conquistar el terreny de la innovació i la creativitat. 
Aquest repte no té cap possibilitat de tirar endavant mentre no deixem els vells models 
escolars.  
L’educació no pot incidir en la millora de la creativitat dels estudiants si, des de la pròpia escola, 
no se’n treballa l’exemple. No hi ha millor manera d’ensenyar res que no sigui amb l’exemple.   
 
Sens dubte, els espais s’impregnen de la nostra activitat i de la nostra manera de ser. Els 
espais ens parlen de nosaltres i de qui els habitem. De manera que seria bo preguntar-nos si 
en els instituts que vivim hi podem detectar algunes signes de vida sana, de treball sà i 
col·laborat iva, de creativitat, d’il·lusió, de respecte, de llibertat. 
 
Aquest any he tingut la oportunitat de passejar per aules, passadissos, sales de professors i 
patis d’instituts. Tots ells força impersonals. A banda de les pissarres digitals i els ordinadors, la 
tecnologia no és un signe d’innovació. El pati és un desert d’asfalt on la verdor i la natura hi 
llueix per la seva absència. Els únics elements de contemplació al pati es redueixen  un parell 
de cistelles de basquet i la tanca perimetral metàl·lica dels murs. No hi ha color, ni de pintura, ni 
de decoració, ni de verdor natural. 
Els passadissos tenen, en canvi, la sort de ser amples i lluminosos però  els murs estan pelats 
a falta de cap exposició de treballs dels propis alumnes, els quals podrien omplir de color els trit 
passadís...En definitiva:  espais sense vida. 
No vull dir però que la manca de d’alegria decorativa haguí d’anar lligada amb la manera de 
treballar. Ara bé, l’estètica té també un component funcional. Hi ha molts aspectes estètics com 
l’ordre i la disposició que no es decideixen pensant en si l’espai serà més o menys bonic, 
alegre, relaxant o motivador. Tenen el seu motiu de ser en la dinàmica escolar. 
Aquesta és la qüestió de fons d’aquest treball. Quina estructura organitzativa reflecteixen els 
nostres espais escolars? Fomenten l’autonomia de l’alumne? Fomenten l’aprenentatge social? 
Fomenten valors d’igualtat i diàleg? Faciliten el poder d’autogestió? Fomenten la capacitat 
expressiva o creativa dels alumnes? Ajuden en la creació d’identitats per a l’adolescent?. 
 
Cal doncs, que ens replantegem quines són les estructures i les organitzacions dels nostres 
espais escolars. 
Per això cal que els Mestres, professors i tota la comunitat docent comenci a mirar 
l’escola d’avui amb els ulls de demà. Mirada que ha de ser extensiva no només a l’espai sinó 
a l’alumnat., El docent ha de tenir la capacitat de mirar els alumnes veient allò que poden ser i 
no el que són. El mateix exercici l’hem d’aplicar als nostres entorns educatius. 
Hem de mirar l’aula del segle XX amb ulls de segle XXI. 
 
Algunes propostes poden facilitar aquest propòsit, i són les que es proposen a continuació: 
 

• Replantejar-nos quines són les estructures i les organitzacions dels nostres 
centres escolars 

• Trencar la idea de nivells, de cursos, de cicles...per afavorir la interacció i el treball 
en grups heterogenis d’edats, d’interessos, de plans de treball, de nivells 
d’aprenentatge... 

• Proposar una formació dels professorat referent a la organització dels espais per un 
aprenentatge estimulant per els joves, creatiu, experiencial i col-laboratiu. 

• Assignar rols entre els docents compromesos amb l’ambient i el clima estètic de 
les aules, en funció a l’aprenentatge, als continguts curriculars i a la metodologia que 
es doni.  

• Incorporar, dins dels programes educatius de cada centre, un nou objectiu: 
l’adequació d’espais educatius d’acord amb els criteris educatius del centre. 



 
Curs  2012-2013 

LA IMPORTÀNCIA DE L’ESPAI COM A RECURS DIDÀCTIC en l’ensenyament secundari 
33 

 

Ja que, malgrat els errors arquitectònics o decoratius que poguin venir imposats, no 
hem de permetre que els espais condicionin el programa educatiu. És l’espai el que ha 
d’estar al servei del programa educatiu i no a la inversa.  
 

• Definir Projectes interdisciplinaris on diferents disciplines o matèries es relacionin i 
col·laborin juntes, tal com passa en la vida i en les empreses. I definir aquests 
projectes identificant l’espai. Aquesta forma de treballar genera un clima 
d’aprenentatge més identificat amb la vida i amb la realitat. 
 

• Incorporar, dins dels programes educatius conceptes educatius com el de Clima 
social escolar d’aula i de treball de manera que es defineixi què és, com és i què hem 
de fer per aconseguir-ho. L’objectiu d’aquesta proposta està pensada perquè el clima 
acadèmic no visqui separat de la realitat i, perquè, en definitiva: la intel·ligència 
emocional no visqui separada de la intel·ligència acadèmica (11) (Swedish Free 
School Organization, Vittra). 
 
 

Les propostes proposades a dalt apunten cap a un únic objectiu: fer possible l’escola que 
volem per el segle XXI.  

Un cop exposades aquestes propostes, podem comprovar que, el practicar-les o portar-les a 
terme, està més en mans de la pedagogia que de l’arquitectura o del disseny. Aleshores, pot 
ser, como molt bé afirma Mikel Agirregabira: “ la dificultat no està en canviar els espais ni la 
seva decoració, sinó en trobar famílies disposades a que els seus fills i filles s’eduquin 
d’aquesta manera. El repte és comptar amb professorat disposat i capacitat per a mediar i 
conduir els processos d’aprenentatge amb aquestes contemporànies estructures físiques, 
organitzatives i didàctiques”. Tot un repte....  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11) L’experiencia de la Vittra school ens mostra com, acompanyats amb espais oberts, dissenys 
escolars adequats, i programes educatius multidisciplinars, s’aconsegueixen climes escolars molt més 
propers i motivadors per els alumnes. En aquest vídeo ens mostren la seva experiència: 
http://www.think1.tv/videoteca/es/index/0-41/vittra-school-experiencia-aula 
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