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L’INSTITUT UN ESPAI PER APRENDRE I CONVIURE 

INTRODUCCIÓ 

En el recull de diferents experiències, tant en l'etapa del Pràcticum a l'Institut com en les 
diverses classes del màster, he pogut copsar la necessitat i gran importància que té 
l'organització de l'espai i del temps pel bon funcionament de tot el procés d’ensenyament-
aprenantatge. Tot i això, crec que aquesta gestió d’espai i temps queda en molts casos 
relegada a un dels últims llocs de prioritats i no es contempla com una peça necessària en la 
vertebració del procés en sí mateix.  

He trobat moltes mancances, falta d'estructura i de disseny inicial dels espais. Falta de sintonia 
entre el que es pretén i on, com i quan desenvolupar-ho.  

Crec que tothom estaríem d'acord amb el títol d'aquest treball “L’INSTITUT, UN ESPAI PER 
APRENDRE I CONVIURE”, i així he vist que ho perceben també els alumnes. Sembla obvi que 
el lloc on els nostres joves passen tantes hores al dia, és el lloc on podran desenvolupar-se 
com a persones i inevitablement un espai on a demés de procurar que aprenguin, també serà 
el lloc on conviuran i aprendran a conviure.  

Per tant sóc del parer que a l'hora de concebre un institut, s'ha de fer no només com el lloc de 
reunió on es trobaran mestres i alumnes, sinó com l'espai que ha d'estar creat per facilitar i 
potenciar l'aprenentatge i la convivència. I per tant la concepció i creació d’aquest espai és 
tasca de tots, han de participar els docents, pedagogs, els alumnes, però també dissenyadors, 
enginyers i arquitectes que els hi podran facilitar com aconseguir allò que necessiten per 
aprofitar al màxim tots els recursos didàctics disponibles.  

En una part del desenvolupament d’aquest treball, ens fixarem en un cas concret. Faré l’anàlisi 
d’un institut específic. Com són els espais i quines son les seves mancances o què és el que 
ens aporten. Formant part d’aquesta anàlisi també preguntarem a professors i alumnes com 
perceben ells els espais, les avantatges i desavantatges que tenen els espais on desenvolupen 
el seu dia a dia. En el cas dels professors i professores, si els hi faciliten la pràctica docent o 
per el contrari els impedeix dur a terme alguna metodologia pedagògica que els interessaria 
implantar. I en el cas dels alumnes, si entenen el centre com un espai de convivència o no i si 
la seva estructura i organització influeix en el seu procés d’aprenentatge. 

A continuació farem una breu revisió a quins són alguns dels plantejaments i estudis que 
s’estan duent  a terme per autors i pedagogs respecte a aquest tema, a aquesta necessitat de 
canvi en la concepció dels espais on s’ha de produir el procés d’ensenyament-aprenentatge per 
que sigui el més efectiu possible i possibiliti la implementació de les metodologies proposades 
des del món de la pedagogia. 

Partint de les enquestes realitzades a docents i alumnes i a l’estudi d’alguna de les propostes 
que està en marxa, proposarem una activitat a dur a terme en una sessió conjunta de reflexió 
de professors/es i alumnes per plantejar el prototip d’una opció d’aula que adeqüi el seu espai i 
distribució als diferents requeriments pedagògics. 

I finalment, recolliré algunes de les conclusions a les que l’experiència de la realització del 
màster i el desenvolupament del treball m’han portat.  
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ANÀLISI D'UN INSTITUT 

En aquesta anàlisi pretenc recollir com el disseny dels diferents espais d'un institut poden 
facilitar o dificultar l'aprenentatge i la convivència. 

Per començar ens fixarem en tots els espais fora de l'aula on els alumnes es troben i per tant 
poden ajudar o no a la convivència.  

En  el cas de l'institut que ens ocupa va ser inaugurat a l'any 2000, així que podem considerar-
lo de construcció bastant recent. L'edifici té unes instal·lacions singulars, adaptades a les 
necessitats de l'Educació Secundària, sense barreres arquitectòniques i segons la pàgina web 
del centre amb uns espais amplis, oberts i lluminosos. 

L’ institut té capacitat per a quatre línies d’ESO i per impartir el Batxillerat en les modalitats de 
Ciències, Tecnologia, Humanitats i Ciències Socials. L’equip docent està format per 53 docents 
i al centre hi assisteixen 688 alumnes.   

L'edifici es caracteritza per tenir forma circular, cosa que condiciona la forma de tots els espais. 
A la planta baixa es situen els accessos, consergeria, i sala de professors amb altres 
dependències administratives. Les aules es distribueixen des de la planta baixa fins a la planta 
segona. A la planta soterrani trobem les aules específiques com els tallers i els  laboratoris de 
ciències. També hi ha nuclis a totes les plantes on es concentren els departaments o els 
despatxos (cap d’estudis, direcció, secretaria). 

Veure fotografies sobre la distribució d’espais a l’ANNEX (Anàlisi d’un institut). 

En tota aquesta distribució queden uns espais intersticials. Dos d’ells es destinen a accés i 
sortida del centre, ja sigui des del carrer o des del pati, en planta baixa i a distribuïdors d’accés 
a escales en les plantes superiors, on queden reduïts només a zones de pas al convertir-se en 
espais a triple alçada. Els altres quatre queden destinats a espais tancats i al descobert, tipus 
atri i que permeten l’entrada de llum natural a les estances que s’hi aboquen. 

Segons les opinions dels docents del centre i per la meva pròpia experiència al centre, l’edifici 
no compleix amb les condicions mínimes que hauria de tenir un institut, entès com un espai per 
aprendre i conviure, i en el que tant docents com alumnes passen un munt d’hores. 

El nucli central queda destinat en planta soterrani a la pista poliesportiva i estances destinades 
a material esportiu. En les plantes superiors es converteix en un amfiteatre a l’aire lliure, que es 
destina als esdeveniments programats del centre (Carnestoltes, Sant Jordi, graduacions). Però 
que no té les condicions acústiques apropiades i el seu ús queda condicionat a les condicions 
climàtiques 

El principal problema del centre són les condicions de confort. L’existència dels atris, que en el 
disseny original del projecte eren descoberts totalment, i ara coberts amb planxes de 
policarbonat però oberts per ventilació, i que comuniquen directament amb els passadissos de 
les aules, fa que el fred o la calor siguin molt complicats de controlar. Les corrents d’aire 
incrementen fortament la sensació de fred i malestar. I quan plou hi ha filtracions en diversos 
punts. 

El disseny circular de l’edifici, afecta als espais, especialment dificulta les circulacions als 
passadissos, que són estrets i per una banda provoca l’augment de conflictes entre els 
alumnes i per l’altra impedeix el control per part dels docents quan exerceixen les guàrdies. 
També les escales són estretes i provoquen problemes entre els alumnes, això provoca que hi 
hagi d’haver un professor controlant les escales en els moments de més circulació. 

També és evident, i així ho remarquen els docents, la manca d’espais de convivència dins del 
centre. Tot són zones de pas, però no hi cap estància per poder relacionar-se fora de les aules 
i els despatxos. L’espai qualificat de sala d’actes, és una aula més, una mica més gran en 
superfície per la seva profunditat, però en cap cas compleix les condicions i funcions per poder 
ser una sala d’actes, o una aula on poder desenvolupar alguna activitat d’assemblea, debat  o 
reunió. 
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Veure fotografies de diferents espais comuns de l’ institut a l’ANNEX (Anàlisi d’un institut). 

La forma i distribució de les aules també queda condicionada per aquesta forma circular de 
l’edifici. D’aquesta manera totes les aules tenen una forma cònica i no rectangular.  

En la majoria dels casos la zona on es col·loca el professor és  la zona més estreta de l’aula i 
també en aquest punt, que és el d’accés a l’aula des del passadís, les taules dels alumnes 
estan més juntes i dificulten l’accés i la sortida dels alumnes de l’aula, produint-se un cert 
efecte coll d’ampolla.  

L’estretesa de la paret de darrera el professor impedeix col·locar-hi les dues pissarres que hi ha 
a l’aula. Una és la pissarra digital (PDI) que queda a la zona principal, i l’altra és la pissarra 
tradicional de guix que queda a la paret del darrera de l’aula, a l’esquena de tots els alumnes. 
Aquesta dualitat de punts focals provoca incomoditat a l’hora de tenir llibertat d’ús de les 
pissarres i en el gir dels alumnes i la disrupció conseqüent quan s’està explicant alguna cosa 
en la pissarra del darrera. 

Veure fotografia d’una aula de l’ institut a l’ANNEX (Anàlisi d’un institut). 

Les parets de les aules són de bloc de formigó, sense cap tipus d’acabat ni de decoració. En un 
dels costats longitudinals de l’aula acostuma a haver-hi una línea de finestrals sense persianes 
i s’enfosqueix l’aula quan és necessari amb cortines corredisses.  

A destacar de forma positiva són la majoria d’aules específiques, ja siguin tallers, laboratoris o 
aules de visual i plàstica. Són de dimensions més que correctes i tot i que el mobiliari i la 
distribució en alguns casos podria millorar-se són realment còmodes per treballar i estan ben 
dotades de materials i eines. Els alumnes i professors les valoren positivament. Potser l’únic 
però, el posaríem a les aules d’informàtica, que semblen molt improvisades i amb mobiliari poc 
adient.  

Dintre de l’anàlisi d’espais del centre, m’agradaria destacar la potencialitat de l’entorn del 
centre, on ara mateix l’ institut té una vinculació lleu. El centre està pròxim a un entorn 
tecnològic configurat per un conjunt d’empreses tecnològiques i informàtiques, en un futur 
pròxim a l’ institut li agradaria vincular aquest món empresarial amb l’ institut, per tal de crear 
sinèrgies entre ells. 

Des de l’any 2002, algunes entitats i empreses del districte col·laboren amb el centre, 
mitjançant els convenis d’Estada a l’empresa, que realitzen els alumnes de 1r de Batxillerat, 
com una matèria optativa del seu currículum. Aquest curs participen llars d’infants, centres 
d’esports, agències de viatges, clíniques veterinàries i fins i tot una escola adscrita de primària 
en les pràctiques de l’alumnat de 1r de Batxillerat. Però tot queda reduït simplement a una 
matèria optativa i no a una manera d’organitzar part de la  transmissió del currículum, com una 
metodologia innovadora i/o com una forma del procés d’ensenyament-aprenentatge. 
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LA PERCEPCIÓ DELS DOCENTS I ALUMNES  

 

Per poder saber com viuen i perceben els espais on desenvolupen la seva tasca els docents, 

aprenen els alumnes i conviuen tots plegats, vaig dur a terme enquestes, els resultats de les 

quals també analitzaré a continuació. 

Veure enunciat de les enquestes a l’ANNEX (La percepció dels docents i alumnes). 

 

ENQUESTA DOCENTS 

L’equip docent del centre està format per 53 professors i professores. Amb l’autorització de 

direcció es va passar a tots ells l’enquesta a través d’un formulari a google drive i la van 

respondre 20,  el que suposa un 37,70% dels professors i professores. 

Als docents se’ls hi comunicava que l’objectiu de l’enquesta era saber com percebien ells i elles 

els espais del centre i com influïen en la seva tasca.  

L’enquesta consisteix en sis afirmacions que havien de valorar segons el grau d’acord, una 

pregunta que consistia en una elecció segons prioritat. I finalment un espai obert per 

l’observació o comentari que creguessin oportú respecte al tema. 

A continuació el recull de les respostes obtingudes. 

 

 

En aquest cas els docents tenen una visió molt positiva. Tot i que la majoria es queda en el 

“Bastant d’acord”, crec que la percepció general és bona i consideren que el centre els aporta 

suficients espais per desenvolupar la seva tasca. 
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La visió segueix sent positiva, tot i que la satisfacció per els espais no acaba de ser suficient i 

segueix sent el grup més nombrós el de ”Bastant d’acord”. Apareix en aquest cas un 10% de 

professors/es que troben que els espais no són facilitadors de la seva tasca. 

 

 

La opinió dels docents reflexa en aquest cas que la majoria no creuen que l’espai els condicioni 

les metodologies pedagògiques a fer servir. O al menys no n’usen cap que necessiti una forma, 

distribució o mobiliari diferent al que ja tenen. Només un 20% reconeix que l’estructura de 

l’espai és un impediment per poder implementar metodologies pedagògiques potser diferents a 

les tradicionals. 
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Seguint amb el criteri de la valoració de l’afirmació anterior, els docents generalment creuen 

que els espais són prou flexibles, tot i que en aquest cas els que no hi estan del tot d’acord 

ascendeixen a un 30%, sent ja gairebé 1 de cada 3.  

 

 

En general els docents opinen que els espais específics són correctes, tot i que en aquesta 

qüestió és de remarcar el 6% que es decanta per l’extrem de no estar gens d’acord, que amb el 

18% que comenta estar poc d’acord, gairebé seria una quarta part del professorat.  
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La opinió respecte al condicionament de les aules a les TIC és positiu, un 80% estaria molt o 

bastant d’acord.  

 

 

Respecte a aquesta qüestió, els docents només podien escollir una opció, la que consideressin 

prioritària. En aquest cas les respostes majoritàries es reparteixen entre “el condicionament 

dels espais fora de l’aula” i “el disseny dels espais”. Sembla que la prioritat pels docents són la 

forma dels espais i com estan preparats per poder-los fer servir de la millor manera.  

 

A continuació un resum de les respostes recollides en els comentaris oberts que podien fer els 

docents respecte a aquest tema: 

- Les condicions de confort al centre és un tema recurrent. És passa fred a l’hivern i calor 

a l’estiu. 
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- Respecte al tema d’implementació de noves metodologies, a part dels espais alguns 

professors reclamen que la càrrega lectiva i l’augment de ratio professor/alumne és un 

condicionant per no poder implementar-les. 

- Fan esment de les greus deficiències en els espais exteriors, tipus passadissos i 

escales. I apareix la queixa sobre la falta d’espais fora de l’aula on poder enviar als 

alumnes a fer alguna tasca diferent que no sigui l’aula. 

- La mida, massa petita de les aules pel nombre d’alumne, i la seva forma són 

considerades inapropiades per poder implementar alguna metodologia pedagògica com 

el treball cooperatiu que requeriria el treball en grup dels alumnes. 

- Reclamen la falta d’una aula polivalent sense cadires per poder fer reportatges, 

filmacions, sketchos, cant coral, etc. Són de l’opinió que la mediateca existent està mal 

aprofitada i és un espai poc flexible.  

- També opinen que la distribució de les pissarres, la clàssica i la PDI els sembla errònia, 

estan una a cada banda de la classe,  consideren que el més adequat seria una al 

costat de l'altra però actualment no hi ha prou espai. Potser seria molt més pràctic i 

versàtil pissarres Vileda convertibles a digitals ja que permet l' intercanvi de pissarra 

escrita a digital en un breu espai de temps. 

 

Un cop analitzades les respostes, considero que la majoria dels docents a l’hora de fer la 

valoració graduada, des del “Molt d’acord” al “Gens d’acord”, són en general bastant positius en 

la seva percepció de les aules respecte a les metodologies a implementar. Crec que es deu  a 

que  part de la raó de no aplicar noves metodologies és una responsabilitat que s’atorguen a 

ells mateixos com a professionals. I prefereixen no externalitzar la responsabilitat d’aquesta 

possibilitat en l’adequació o no del centre. Però personalment opino, que la no existència 

d’aquest espais és un obstacle perquè es poguessin implementar d’una manera més natural i 

eficient.  

Respecte al condicionament de les aules en referència a les TIC, el centre està prou ben dotat, 

amb pissarres digitals i projectors a totes les aules, així que són positius en el equipament, 

segurament els més crítics ho són per els problemes de connectivitat que esdevenen massa 

sovint. 

També remarcar les respostes en el cas del que s’hauria de millorar, que fa més referència als 

espais en sí mateixos que a l’aspecte estètic o al mobiliari.  

Destacar, que tot i que la visió global dels espais respecte a les possibilitats o no 

d’implementació són bastant positives, i que no consideren que siguin especialment 

condicionants, si que en la majoria de respostes hi ha entre un 20% i un 30% que opina el 

contrari i sí perceben l’espai i les seves condiciós com un factor en la decisió d’implementar 

aquestes noves metodologies pedagògiques.  

El resum de les opinions en els comentaris i observacions oberts, també reflecteixen els 

problemes i reclamacions del dia a dia dels docents i la seva percepció dels espais i les seves 

mancances. 
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ENQUESTA ALUMNES 

L’alumnat total del centre, entre alumnes d’ESO i Batxillerat, és de 688 alumnes. Amb 

l’autorització de direcció es va passar l’enquesta a 3 classes d’ESO, una classe de 1r d’ESO, 

una de 3r d’ESO i una de 4t d’ESO, en total 78 alumnes, l’equivalent a un 11,34% del total de 

l’alumnat. 

Als alumnes se’ls hi comunicava que l’objectiu de l’enquesta era saber com percebien ells i 

elles els espais del centre i com influïen en el seu aprenentatge.  

L’enquesta consisteix en set afirmacions que havien de valorar segons el grau d’acord i un 

espai obert perquè descrivissin breument com seria la seva aula ideal. 

 

A continuació el recull de les respostes obtingudes. 

 

 
 
El 72% dels alumnes està d’acord en què l’ institut és un espai no només d’aprenentatge sinó 
també de convivència.  
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En aquest cas remarcar que 1 de cada 3 alumnes no considera que l’aula afavoreixi el seu 
aprenentatge. Considerant  que és l’espai on desenvolupen el procés d’ensenyament-
aprenentatge, el tant per cent que no creu que sigui el lloc propici és destacable. 
 
 

 
 
El 54% dels alumnes considera suficientment motivadores i afavoridores les activitats 
d’aprenentatge que realitza  a l’aula. Però la resta, un 46% per cent, gairebé l’altra meitat 
d’alumnes no ho considera així, per tant sembla que per ells i elles l’activitat d’aprenentatge 
duta a terme a l’aula no els motiva suficientment. 
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Respecte als condicionants del mobiliari la majoria creu que no són impediment per realitzar 
diferents activitats a l’aula. Però un 32%, 1 de cada 3 alumnes si que considera aquests 
condicionants, com són la forma i distribució del mobiliari dins l’aula com un obstacle per poder 
implementar noves metodologies a l’aula. 

 
 

 
 

En aquest cas la valoració de les aules específiques és àmpliament positiva i ben valorada 
entre els alumnes 
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La opinió respecte al condicionament de les aules a les TIC és positiu, un 80% estaria molt o 

bastant d’acord.  

 

 

 
 

Un 76% dels alumnes valoren de manera negativa, poc o gens d’acord.  Amb aquesta resposta 
queda clarament evidenciada la deficiència que perceben els alumnes en els espais exteriors a 
l’aula, que per les seves característiques són poc afavoridors de la convivència. Segurament 
els perceben, com tot el contrari, com afavoridors del conflicte. 
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A continuació un resum de les respostes recollides respecte els temes reclamats en els 

comentaris oberts. 

 

 
 
 
Els alumnes reclamen en primer lloc millora en les condicions de confort de l’aula i el centre en 
general. I en segon terme, però també destacats, queden les millors condicions del mobiliari, la 
mida més gran de l’aula i la part estètica, demanant més color i decoració a les parets.  
 
 

Un cop analitzades les respostes considero que hi ha una dualitat marcada en la percepció dels 

alumnes. Estan bastant equilibrats els que perceben l’espai aula com complidor de les seves 

expectatives d’aprenentatge, i els alumnes que són més crítics i creuen que l’espai aula no 

afavoreix el seu aprenentatge i deixa poc marge per activitats o metodologies innovadores i 

motivadores.  Que el nombre de crítics estigui al voltant del 50%, trobo que és un factor prou 

rellevant  i que afecta a prous alumnes com per tenir-ho en compte.  

Bona valoració general de les aules específiques, segurament les perceben més motivadores, i 

del condicionament de les aules a les TIC. Com en el cas dels professors crec que les queixes 

anirien encaminades als problemes de connexió. 

I remarcar, que tot i que la gran majoria dels alumnes responent a la primera afirmació 

consideraven l’ institut un espai de convivència, en la valoració de l’afirmació número 7, 3 de 

cada 4 perceben els espais exteriors a l’aula com poc afavoridors de la convivència. Per tant no 

compliria en aquest cas el disseny centre a les expectatives de generador de convivència que 

els alumnes esperen. 
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COMPARATIVA DE LA PERCEPCIÓ DELS DOCENTS I ALUMNES  

En línees generals sembla que la percepció dels espais de l’aula és més positiva en els 

docents que en els alumnes. Els alumnes són més crítics i reflecteixen més en les seves 

respostes la desmotivació que els hi produeix l’espai aula tal i com està concebut. La seva 

forma i distribució és per a la meitat d’ells un impediment per fer activitats diferent i més 

motivadores. 

Respecte al que caldria millorar, els docents es centren més en el condicionament i disseny 

dels espais i als alumnes els hi agradaria una millora estètica i millors condicions del mobiliari. 

Tan alumnes com docents van a una en la necessitat de millora dels espais exteriors  a l’aula 

per poder millorar la convivència, i en la imperiosa necessitat de millorar les condicions de 

confort del centre, i no passar fred a l’ hivern i calor a l’estiu. 
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LA NECESSITAT D’INNOVACIÓ EN L’ESPAI ESCOLAR  

 

A continuació pretenc fer una breu reflexió sobre com l’espai es part fonamental en el procés 
d’ensenyament-aprenentatge. I de com les noves metodologies pedagògiques, que cada cop 
són més presents en el nostre dia a dia, necessiten d’una adequació dels espais per poder ser 
efectives. Per tant, serà imprescindible que el disseny dels nostres espais d’ensenyament-
aprenentatge siguin flexibles i versàtils.  

 

 

LA NOSTRA REALITAT EDUCATIVA 

En la meva recent incursió al món educatiu he pogut copsar que evoluciona constantment, que 
el camp de la pedagogia està contínuament promovent noves metodologies pel procés 
d’ensenyament-aprenentage, i que la paraula innovació està tan present en educació com en 
qualsevol altre sector de la societat. 

Per la meva professió d’arquitecta, a demés de docent, no puc evitar analitzar els espais on es 
desenvolupa qualsevol tasca. I per tant, he pogut observar que tot i les innovacions 
metodològiques en educació, els espais dels centres i les aules han canviat ben poc en 
dècades i dècades d’ensenyament.  

Aquesta incongruència és la que m’ha portat a fer una petita reflexió sobre el per què i a 
entendre que tot i que no s’hagi produït aquest camí en paral·lel, aquest s’hauria de fer, i fins i 
tot és completament imprescindible si el que es pretén és que les noves propostes educatives i 
metodològiques sorgides de la investigació pedagògica puguin posar-se en pràctica amb èxit.   

 

 

Font: Fotografia obtinguda de flickr.com amb llicència creative commons 

 

La concepció dels espais hauria d’atendre a les necessitats dels processos d’ensenyament i 
aprenentatge que s’han de produir en el seu interior.  
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A dia d’avui podem veure que s’han produït adaptacions dels espais en educació infantil i 
primària. Però són ben pocs els canvis produïts a secundària.  

La distribució de l’aula a Educació Infantil té com a objectiu desenvolupar actituds d’ajuda i 
col·laboració. A Educació Primària l’objectiu és que els alumnes adquireixin i desenvolupin les 
habilitats intel·lectuals que els hi permetin aprendre permanentment i amb independència. Per 
això a infantil es distingeix més com està organitzada l’aula, mitjançant racons, i a Primària 
destaca com estan situats els alumnes respecte a aquest espai. 

Aquesta darrera dècada hi ha hagut una necessitat d’adaptació de les aules a les noves 
tecnologies, per què els docents poguessin fer servir les TIC en el seus dia a dia. Però en la 
majoria de casos aquesta adaptació s’ha resolt únicament amb la col·locació d’una pissarra 
digital interactiva (PDI), i a que els alumnes tinguessin un PC portàtil individual.  

Per Henry Jenkins l’alfabetització mediàtica del segle XXI no consisteix en un recanvi de 
tecnologies, sinó en tenir en compte tant la cultura de l’impremta, com també la cultura visual, 
digital i audiovisual. És a dir, els estudiants han de tendir a ampliar i no a reemplaçar les seves 
competències.  

Una altra punt a destacar de la nostra realitat educativa és la voluntat unànime d’atendre a la 
diversitat. Els centres, educadors i pedagogs conscients d’aquesta necessitat fan els esforços 
per poder dur-la a terme, tot i que els recursos que necessiten no sempre estan a la seva 
disponibilitat.  

Les noves construccions educatives conseqüència de la LOGSE van crear espais per l’atenció 
personalitzada dels alumnes, i organitzava els espais per les diferents opcions, l’ actual LOE va 
perfeccionar aquestes aules. Però finalment l’únic que realment es fa és separar en itineraris 
diferents als que es separen de l’itinerari normal marcat per el “currículum normal”. 

 

 

I COM ORGANITZEM L’AULA? 

En primer lloc fem un breu anàlisi de la situació actual. L’organització dels centres escolars és 
bàsicament  formada per cubicles, aquests són les aules, la dimensió de les quals ve fixada 
pels “Criteris per a la construcció de nous edificis per a centres docents públics” del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya de Maig de 2011 i a la vegada es 
regeix per els ràtios alumnes/aula que van modificant-se segons marqui la política de torn.  

La distribució de les aules ve marcada per l’atapeïment de taules i cadires que es conformen 
com poden, i majoritàriament d’una manera clàssica. Les més comunes són la col·locació en 
fileres individuals o per parelles (tot i que semblaria que en aquest cas es potenciés el possible 
treball en col·laboració amb el company, la realitat és que s’acostuma a contradir amb les 
normes imposades com parlar o copiar). Totes les taules estan encarades a la taula del docent 
i la pissarra perquè es pugui dur a terme una típica classe magistral. Inclús la col·locació dels 
alumnes acostuma a estar fixada pel professor/a que més estona passa amb els alumnes, sent 
el criteri principal més disciplinari i poques vegades d’aprenentatge.  

No està demostrat que aquesta organització tan clàssica obtingui millors resultats escolars en 
el procés ensenyament-aprenentatge i tampoc, tot i que l’arquitectura escolar així ho expressi, 
hi ha cap investigació educativa amb evidències de que en grups homogenis s’aprengui millor. 

Autors com García Pastor, Díaz Noguera i López Martínez (2001) plantegen la flexibilitat com a 
principi d’acció. En la seva opinió, la flexibilitat s’ha plantejat fins ara només centrat en 
l’organització del currículum, i realment es planteja com un problema més ampli dels temps i 
espais escolars. L’exemple més clar de la inflexibilitat existent a les escoles és l’horari que té 
cada curs. Aquest reflexa l’assignació d’un temps entre matèries i professors, seguides per una 
assignació d’espais en els que es prescindeix dels requeriments de cada una de les matèries a 
ensenyar, i de cada un dels alumnes a ensenyar, ocupant-se temps i espais idèntics per a fins 
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diferents. D’aquesta manera la flexibilitat no pot donar-se i s’escull un substitutiu per aquesta: 
l’adaptació curricular, oferint-se com una prestació individual a aquells alumnes que la 
necessiten. El reconeixement de que els alumnes tenen diferents ritmes d’aprenentatge, no 
implica tolerància amb els que van més endarrerits, no significa “reforç” significa “comprensió”. 
El Decret d’autonomia dels centres educatius, 102/2010, de 3 d’agost, recolza en aquest 
aspecte als centres per a que puguin organitzar de manera més lliure la gestió i organització 
del centre i el currículum. Seria aquesta una via per que es poguessin dur a terme les 
innovacions necessàries si l’equip directiu del centre així s’ho plantegés. 

Molts autors es refereixen a l’ensenyament en grup com la millor opció, per exemple Stenhouse 
(1997) senyalava com s’ha recalcat l’ensenyament individual, mentre que l’experiència pràctica 
indica que és millor rebre l’ensenyament en grup que de forma aïllada i que la qualitat de la 
relació entre un professor i un alumnes depèn de la qualitat entre el professor i la classe. 

L’objectiu general del treball en grup és el d’aconseguir la participació, desenvolupament social 
dels alumnes, coneixement de les seves perspectives, cooperació i assentament dels principis 
generals de convivència i tolerància que portin a unes relacions més adequades a la societat.  
Per tot això la flexibilització no només ha de centrar-se en els continguts curriculars, perquè 
qualsevol innovació curricular incideix en el conjunt de l’organització del centre escolar. Per tant 
són el temps i l’espai elements bàsics en l’organització del centre escolar.  

Parlar de l’espai en l’organització escolar, no implica només la consideració del medi físic, sinó 
de les interaccions que aquest possibilita o dificulta, de manera que l’organització de l’espai 
caracteritza la forma en que alumnes i professors treballen i, per això s’ha considerat 
condicionant dels processos d’ensenyament-aprenentatge.  

L’estandardització dels espais escolars no preveu cap circumstància que s’aparti d’allò que 
s’entén per un “ús normal”. Se suposa que en ells s’han de realitzar totes les activitats, 
finalment les activitats són les que s’han d’adaptar als espais.  

Martín-Moreno (1996:414), es referia a la versatilitat com un pas més enllà de la flexibilitat, 
al·ludint a la capacitat per configurar-se, refererint-se als centres “que la seva estructura 
organitzativa no ha sigut definida de mode definitiu i permanent, sinó que s’ha previst amb la 
suficient flexibilitat com per permetre possibilitats de canvi i reorientació de part o la totalitat de 
les seves fórmules organitzatives, en funció dels models socioeducatius que es pretenguin 
desenvolupar en cada cas”. 

Per una altra banda, les noves tecnologies ens donen la oportunitat de treballar d’una manera 
diferent, ens ofereixen molts més recursos i proporcionen noves maneres de fer les coses, així 
que fer-les servir bàsicament només per substituir la pissarra tradicional però no treure-li tot el 
seu profit, fa que estiguem desaprofitant grans oportunitats. 

 

 

Font: Fotografia obtinguda de flickr.com amb llicència creative commons by woodleywonderworks 

 

També existeixen possibilitats de treballar amb el mobiliari, ja fent-lo servir com a distribuïdor 
d’espais en la pròpia aula, o com per exemple en el cas de les taules facilitant-nos la dualitat de 
treball, ja sigui com a taula de treball o PC.  
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Font: Fotografia obtinguda de flickr.com amb llicència creative commons by James F. Clay 

 

Entre diferents projectes i concursos que en els últims anys s’estan plantejat entre diferents 
organitzacions i universitats per el disseny de l’aula del futur, vull destacar el projecte del que 
ens informa Scientix.  

European Schoolnet, s’ha proposat dissenyar els escenaris per l’escola del segle XXI, en el 
projecte anomenat “Future Classroom Lab”. Consisteix en crear escenaris en els que els 
alumnes puguin desenvolupar aprenentatges autònoms basats en la investigació i 
l’experimentació a través del treball en grup i el treball individual, tenint en compte que les 
tasques i processos s’adaptaran als diversos ritmes d’aprenentatge i interessos dels alumnes.  

L’objectiu final és el de preparar als alumnes per les competències que exigeix la societat del 
segle XXI en la que es desenvoluparan i viuran. 

 

 

Future Classrrom Lab. Esquema. Font: http://scientix.fecyt.es/ 

http://www.eun.org/
http://scientix.fecyt.es/
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Els espais diferenciats i bàsics que hauria de tenir els defineixen de la manera següent: 

Recerca: On s’anima als alumnes a descobrir per si mateixos. En aquesta zona, els professors 
promouen la recerca i l’aprenentatge basat en projectes per millorar les habilitats de pensament 
crític dels estudiants. 

Creació: Zona per planificar, dissenyar i produir el propi treball. L’alumne crea i genera 
continguts. 
 
Presentació:  Els alumnes afegeixen una dimensió comunicativa a la seva tasca amb la posada 
en comú dels resultats creant presentacions interactives que fomentin el “feedback”. També 
poden publicar i compartir online amb altres estudiants. 

Interacció: La tecnologia millora la interactivitat i la participació dels alumnes respecte als 
espais d’aprenentatge tradicionals. Cada alumne participa activament des de dispositius 
individuals com tablets, telèfons intel·ligents, etc. 

Intercanvi: El treball en equip que es duu a terme durant la recerca, la creació i la presentació 
s’enriqueix amb l’ús de les TIC. Tinguem en compte la importància de la col·laboració a l’aula 
del segle XXI i  que aquesta no es limita al “cara a cara” i a la comunicació síncrona, sinó que 
aquesta comunicació a demés podrà ser online i de forma asíncrona. 
 
Desenvolupament: Espai de gran importància per l’aprenentatge informal i l’autorreflexió . Al 
fomentar l’aprenentatge autodirigit es recolzen les habilitats d’autorreflexió i metacognició.  

 

A l’analitzar els objectius que ens proposen en el projecte d’aquesta aula del futur, o en la 
descripció dels espais diferenciats que ens planteja ens adonem que aquesta aula està 
pensada per que el procés d’enenyament-aprenentatge és produeixi competencialment. Totes 
les competències bàsiques que ens reclama el Currículum d’ESO es desenvolupen d’una 
manera transversal en aquesta manera de treballar. En canvi en la manera de desenvolupar el 
currículum en els espais actuals costa molt veure el treball per competències, fins i tot és poc 
comú sentir als docents parlar en aquests termes.  

I és en aquests espais on els docents podran implementar de manera natural noves 
metodologies com el treball cooperatiu o l’aprenentatge basat en problemes (PBL) i l’eficàcia 
d’aquestes és veurà reflectit en els resultats al tenir els recursos necessaris a la seva 
disposició. 

 

Afegir a aquesta “aula del futur” la necessitat de l’ús de l’entorn del centre com a un altre espai 
d’aprenentatge. Sortir del centre i poder fer servir els espais propers, centres cívics, centres 
residencials de la tercera edat, biblioteques, museus, parcs, infraestructures, empreses, etc.. 
com espais que formin part del procés d’ensenyament-aprenentatge segur que és motivador 
pels alumnes, enriquidor, i apropa la realitat a l’aprenentatge, allò tan reclamat pels nostres 
alumnes. A demés d’aquesta manera tornem a focalitzar tant l’ensenyament com 
l’aprenentatge en les competències, ja que sortir del “niu” que és l’aula suposarà un repte pels 
nostres alumnes i la forma de treballar haurà de ser inevitablement transversal per vàries 
matèries.  
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LA PROPOSTA 

Després de treballar en l’anàlisi de l’ institut i de la recerca sobre noves propostes per aules del 
futur podem plantejar una activitat. 

La proposta està plantejada com una activitat conjunta a dur a terme per alumnes i professors, 
en aquest cas del centre analitzat, on es tractaria d’apropar les reflexions aportades en el 
moment de realitzar l’enquesta proposada. I a continuació dissenyar el prototip d’aula que 
s’aproximés més als requeriments de les dues bandes i complís amb l’objectiu de ser una aula 
apta per poder implementar noves metodologies pedagògiques.  

Aquesta activitat estava prevista fer-la en col·laboració de docents i alumnes posteriorment a la 
realització de les enquestes. Però el calendari i la disponibilitat dels docents ha impedit poder 
dur-la a terme. Igualment presento el plantejament que es tenia previst.  

AULA SEGLE XXI 

Un cop realitzades les enquestes (veure enunciat de les enquestes a l’ANNEX (La percepció 
dels docents i alumnes), es presentaran a l’aula els resultat obtinguts i es farà un buidatge dels 
comentaris i observacions recollits en el plantejament obert. 

Seria convenient fer aquesta activitat barrejant alumnes de diferent curs, poden unir-se dues 
classes diferents o ajuntar de 3 cursos de diferent nivell repartir-los en 2 grups. També hauria 
d’haver com a mínim dos professors/es per grup i que fossin de diferents matèries. 

Prèviament: Formació de grups d’alumnes, heterogeni en curs i nivell,  de 3 a 4 alumnes per 
grup. 

Sessió 1 (2 hores) 

Tasca 1:  Definició per part dels grups d’alumnes dels requeriments necessaris per una Aula 
del segle XXI. (15min) 

Tasca 2: Exposició per part del professor o professors dels seus requeriments per una Aula del 
segle XXI. (10min) 

Tasca 3: Recerca en grups sobre propostes i projectes existents de l’Aula del segle XXI. Es 
dona com a guia recursos bibliogràfics i pàgines web. Però han de fer la seva pròpia 
recerca i també muntar una petita presentació d’allò més rellevant i destacable. 
(1hora) 

 Alguns exemples de recursos: 

  European Schoolnet:Future Classrrom Lab.  
http://scientix.fecyt.es/ 
http://fcl.eun.org/ 

GARCÍA PASTOR, C.; DÍAZ NOGUERA, L.;LÓPEZ MARTÍNEZ, A. Universidad 
de Sevilla. (2001) «Organización y diversidad: Una reflexión sobre el uso del 
espacio y del tiempo en las escuelas.». XXI. Revista de Educación, 3(2001): 
55-63. Universidad de Huelva  

Tasca 4: Exposició en grups de la recerca obtinguda. (20min) 

Tasca 5: Debat conjunt i arribada a consens entre professors i alumnes dels requeriments 
essencials de l’Aula del segle XXI. (Per exemple fixar-ne 10). (15 min) 

 

 

http://www.eun.org/
http://scientix.fecyt.es/
http://fcl.eun.org/
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Sessió 2  (3 hores) 

Tasca 6: Resum de la sessió anterior i exposició de les conclusions a les que es va arribar.  
Presentació dels requeriments bàsics als que s’havia arribat per consens.(10min) 

Tasca 7: Reflexió expositiva per part dels professors/es sobre la composició i requeriments de 
les aules actuals basant-se en els “Criteris per a la construcció de nous edificis per a 
centres docents públics” del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya de Maig de 2011. (15 min) 

 http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Departament/Publicacions/Monografies
/llibre_de_criteris-abril2011.pdf 

 Exemple d’aula d’ESO:  

 

 

http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Departament/Publicacions/Monografies/llibre_de_criteris-abril2011.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Departament/Publicacions/Monografies/llibre_de_criteris-abril2011.pdf
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Tasca 8: En grup, disseny de prototips d’Aula del segle XXI. (1h 40min) 
 Definir mides, distribució, nombre d’alumnes, activitats a realitzar,etc.. i ha de complir 

tots els requeriments pactats. 

Tasca 9: Presentació dels prototips de manera virtual i/o en maqueta. (40min) 

Tasca 10: Debat final i reflexió sobre les propostes presentades.  (15min) 

 

Exemple de possible prototip final d’Aula segle XXI. Veure amb més definició a l’ANNEX (La 
proposta). 
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EN CONCLUSIÓ,  

 

Tal i com comentava en la introducció d’aquest treball, em sembla imprescindible pel bon 
funcionament del procés d’ensenyament–aprenentatge una bona gestió i organització de l’espai 
i del temps. Però la realitat que ens envolta m’ha confirmat que potser aquest fet no es 
contempla actualment com una peça essencial en la vertebració del procés. 

D’altra banda en l’anàlisi del centre i en el recull de percepcions dels docents i els alumnes és  
comuna la idea de que com diu l’enunciat del treball “l’ institut, és un espai per aprendre i 
conviure”. Tots hi passen moltes hores al dia i que es complissin aquests dos objectius, el 
d’aprendre i conviure, hauria de ser el pal de paller de tot el que envolta després a tot el procés.  

La concepció de l’espai ha de ser llavors duta a terme plantejant-lo com l'espai que ha d'estar 
creat per facilitar i potenciar l'aprenentatge i la convivència.  

En l’anàlisi del centre estudiat vèiem que el disseny característic en forma circular, havia 
condicionat els espais i les relacions entre ells. Obligant a formar aules amb planta cònica que 
dificultaven la col·locació de les taules, la separació de les pissarres en dues parets oposades 
al no tenir prou espai en un dels costats i altres circumstàncies que tan els professors/es com 
els alumnes percebien com incomoditats.  

Gran importància en aquesta anàlisi tenia també la configuració dels espais exteriors a les 
aules, que es convertien en merament llocs de pas, accessos, passadissos i escales, que a 
demés es converteixen en punts de conflicte per tenir dimensions mínimes. A destacar la falta 
d’espais de reunió fora de l’aula per poder potenciar la convivència i la relació professorat-
alumnat. 

En l’anàlisi de les enquestes hem pogut veure que la percepció dels espais d’aula és més 
positiva en els docents que en els alumnes. L’espai pot arribar a desmotivar als alumnes, i així 
ho plantegen, són més crítics i pràcticament la meitat d’ells troben que l’espai no els ajuda en la 
seva tasca d’aprenentatge. També els alumnes consideren que l’espai condiciona el no poder 
realitzar activitats diferents que podrien motivar-los. En canvi pel que reflecteix l’enquesta els 
docents treuen aquesta responsabilitat a l’espai aula i no responsabilitzen a la falta d’espais 
adients, a la distribució o al mobiliari la manca d’ús de noves metodologies sinó que 
s’adjudiquen ells mateixos aquesta responsabilitat. 

En la part d’estudi de la necessitat d’innovació en l’espai escolar hem vist com tot i que la 
innovació en el món de la pedagogia ha estat molt important, no ha estat una evolució paral·lela 
la que s’ha dut a terme respecte als espais d’aprenentatge. Però podem estar segurs de no 
equivocar-nos afirmant que l’espai de l’aula té un pes rellevant en el transcurs dels processos 
d’enseyament-aprenentatge dels alumnes, i és per això que l’aula no hauria de ser només el 
teló de fons de l’aprenentatge dels alumnes.  

Les taules i la resta de material de l’aula, dependran de la metodologia que faci servir el 
professor per el seu procés d’ensenyament i hauran d’adequar-se en funció dels resultats 
d’aprenentatge dels alumnes. Per tant  haurien de ser multifuncionals i amb dissenys adaptats 
per poder ser molt més pràctics.  

L’espai escolar ha d’estar permanentment en revisió i adequació, ja que actualment no 
s’adequa a les necessitats del nostre temps. Hauria de ser mòbil i flexible, pensat amb 
estructures flexibles que siguin fàcilment modificables.  

Els diferents enfocaments del procés d’ensenyament-aprenentatge conduexien a rols diferents 
per l’alumne i el professor en la seva intervenció a l’aula. En conseqüència, a l’hora de 
concretar la pràctica d’aquests mètodes les decisions conduiran a formes diferents de distribuir 
i organitzar els alumnes a l’aula. 

Recordar que per aconseguir aquests objectius en la concepció i creació d’aquest tipus 
d’espais la feina és de tots, i haurien de participar els docents, pedagogs, els alumnes, però 
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també dissenyadors, enginyers i arquitectes que els hi podran facilitar com aconseguir allò que 
necessiten per aprofitar al màxim tots els recursos didàctics disponibles.  

En la recerca de projectes innovadors d’aula, a destacar el projecte anomenat “Future 
Classroom Lab” del European Schoolnet, on com a conclusió vull recollir la manera 
competencial que es busca  a l’hora de treballar en l’aula del segle XXI, que ja està en el nostre 
currículum però no en els espais de les nostres aules. 
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