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Quan projectes una escola, dius que tindrà set seminaris... és una cosa que
d'alguna manera té la qualitat de ser un lloc on inspirar-se? Un lloc per parlar,
per sentir que participes d'una mena de conversa? Un d'aquests espais podria
tenir una xemeneia? I podria haver una galeria en comptes d'un passadís? La
galeria és realment l'aula dels estudiants, on un noi va entendre que no va
entendre gaire allò que el professor havia dit, ho podria comentar a un altre, un
noi que sembla tenir una oïda diferent, així que tots dos acabarien per
comprendre. Kahn L. (1998, p. 27)

Resum
El tema central d’aquest Treball Final de Grau és la pedagogia en relació amb
l’arquitectura dins de l’espai educatiu, l’escola. L’objectiu de la recerca és
conèixer el funcionament d’aquest espai dedicat exclusivament a l’educació
infantil. Per aquest motiu es fa una recerca de com van ser els inicis de les
primeres guarderies amb una funció merament de “guarda-nens” per més
endavant veure perquè, com i quan van fer un canvi i van passar a ser uns
espais amb caràcter pedagògic. Analitzarem la relació entre arquitectura i
pedagogia i veurem els beneficis que ambdues aporten als infants quan van
lligades alhora de dissenyar una escola. Acabarem veien algunes de les
primeres propostes d’escoles en utilitzar aquests nous mètodes pedagògics,
dissenyades per alguns dels grans arquitectes del moment i que han servit
d’inspiració i de referència al llarg dels anys.
Paraules clau: Arquitectura, pedagogia, escola, escola moderna o nova escola,
espai educatiu, educació infantil, educació viva o lliure i aprenentatge.
Abstract
The central theme of this Final Degree Project is pedagogy in relation to
architecture within the educational space, the school. The aim of the research
is to find out how this space dedicated exclusively to early childhood
education works. For this reason, a search is made of what the beginnings of
the first kindergartens were like with the function of merely "childcare" to see
later why, how and when they made a change and became pedagogical
spaces. We’ll analyze the relationship between architecture and pedagogy
and see the benefits that both bring to children when they are linked at the
same time as designing a school. We’ll end up seeing some of the first
proposals from schools to use these new pedagogical methods, designed by
some of the great architects of the time and which have served as inspiration
and reference over the years.
Keywords: Architecture, pedagogy, school, modern or new school,
educational space, infant education, living or free education and learning.
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Introducció
Dotar de caràcter arquitectònic l'espai destinat a espai educatiu és important,
i és necessari que en aquest espai no es restringeixi cap oportunitat
d'experimentació de l’infant i per això cal saber el que l’arquitectura pot aportar
a l’experiència educativa i anar de la mà de la pedagogia en el disseny de
l’espai-escola per tal de crear una necessària relació entre arquitectura i
pedagogia en la creació d'un entorn escolar per a l’infant.
La pedagogia és el reflex del que la societat vol ser i serà, i cal considerar l’espaiescola un protagonista obligat en el procés d'aprenentatge de l'infant, dels seus
jocs, de les activitats i dels interessos, i treballar en harmonia amb l'arquitectura
i el que les dues disciplines poden fer per un projecte conjunt de l'entorn
d'aprenentatge com a espai educatiu.
D’aquesta manera, elements com la il·luminació, les transicions entre els
diferents espais, les transparències, els espais oberts o les relacions entre els
diferents individus, entre d’altres, haurien de ser peces claus en la configuració
d’un espai amb ús pedagògic i que alhora ajudin a incentivar el creixement
personal de l’infant en la seva etapa més experimental. L’espai per si sol ha de
ser un espai inspirador i motivador per a l’infant i que el porti a experimentar i
a descobrir de manera totalment lliure sense la necessitat que un docent
l’impulsi a fer-ho.
En els darrers segles han sorgit varis models pedagògics basats en un
aprenentatge actiu que concedeixen una gran importància a l'espai
arquitectònic i estableixen la importància de crear espais amb qualitat d'àmbit
domèstic en l’espai docent amb la ferma intenció de fer entendre als seus
ocupants que es troben en un ambient acollidor, proper a la llar i estructurat
de tal manera que els permetés realitzar els diferents treballs de manera
autònoma. Espais plantejats per viure i per estar, on l'espai és en si mateix un
instrument més de la didàctica i una translació de l'espai domèstic a l'escola.
Una línia de pensament basat en l'experimentació, la manipulació, i la relació
amb l'entorn, prestant gran atenció a la superfície de contacte, l'espai que
envolta l’infant i a la configuració de l'espai com a suport de relacions internes
i externes a l'escola.
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Nens de l'Escola del Mar en una sessió a la platja
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L’escola del segle XIX
A Espanya, l’educació de l’infant no va arrelar fins a finals del segle XXVIII i ho va
fer com a resposta a les necessitats socioeconòmiques impulsades per la
Revolució Industrial que a causa del desplaçament de gran part de la població
des de les zones rurals als nuclis urbans comença a sorgir la necessitat
d’agrupar els infants en institucions públiques durant les jornades de treball.
D’aquesta manera neixen les escoles infantils però amb un caràcter totalment
assistencial i no pas educatiu.
En aquell moment existia un gran problema d’analfabetisme entre la població,
fet que va fer despertar la curiositat per la pedagogia i això va propiciar un canvi
en la concepció educativa i amb la necessitat de regular el sistema educatiu i
els diferents plans d’estudi es va aprovar una primera llei que intervenia en
l’educació, anomenada Llei Moyano, que va estar vigent fins a la proclamació
de la Segona República Espanyola.
En aquesta època les escoles eren un tipus d’edifici bastant pobre
arquitectònicament, en part per la manca de recursos econòmics que s’hi
destinava, i com la intenció principal era albergar el major nombre d’estudiants,
es dissenyaven per a tal finalitat i el resultat era uns edificis amb falta d’ànima i
de personalitat.
A principis del segle XX se li va començar a donar importància a conceptes com
la higiene, la ventilació o la llum, fins ara absents. I d’aquesta manera els edificis
van començar a estar en el focus dels interessos polítics, culturals i socials.
Tot això sumat a un notable creixement de la població i a un canvi en
l’obligatorietat de l’escolarització, va desencadenar en una necessitat de canvi
dels edificis escolars. Aquesta evolució es va veure afectada també per la
aparició de nous mètodes pedagògics que començaven a sorgir a Europa i que
es posicionaven totalment en contra dels mètodes educatius convencionals
presents en aquell moment. Quant aquests nous mètodes pedagògics van
començar a fer ressò a Espanya, va sorgir la necessitat de renovar les velles
escoles de pàrvuls.
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Pedagogia a través de l’experiència arquitectònica
Moltes vegades l’espai-escola és un simple edifici en el que no es té en compte
les necessitats bàsiques de l’aprenentatge de l’infant, l’usuari principal, i aquest
entorn hauria d’estar configurat totalment de manera accessible per l’infant i
l'arquitectura hauria de tenir una influencia indiscutible sobre el procés
d'aprenentatge, de tal manera que haurien de ser indispensables la relació de
l'individu, les relacions entre ells com a grup i l’espai com a element clau per
configurar un entorn d'aprenentatge.
A finals de segle XIX i començaments de l'XX, sociòlegs i psicòlegs van posar
l'atenció sobre la infància, i molts pedagogs comencen a plantejar la
conveniència que l'escola integri pedagogia i espai físic, tots dos considerats
elements de primer ordre del procés formatiu de l'infant. Tots ells estaven en
contra de les pràctiques educatives fins ara usades i consideraven que
aquestes no satisfeien les necessitats de l’infant i anaven en contra del
creixement personal i lliure d’aquest. Consideraven que cada infant és únic i
per tant el programa havia de ser flexible i permetre’ls experimentar de manera
lliure. Un altre punt clau és la del professor, o guia, que ha de ser l’encarregat
de posar a disposició dels infants una sèrie d’elements que influeixin en la
curiositat, en el desenvolupament i en la imaginació. Pestalozzi, Fröbel, Steiner,
Montessori, Malaguzzi o les germanes Rosa i Carolina Agazzi, són alguns dels
principals precursors d'aquestes noves pedagogies, les quals van asseure les
bases sobre la qual es crearia una nova arquitectura escolar.
Punts en comú en aquestes pedagogies són l’educació viva, a partir d’un
aprenentatge més lliure i experimental; la flexibilitat espacial; la incorporació
de l’espai exterior a l'espai educatiu; una entrada, que al ser el primer espai que
un es troba, sigui la representació de la totalitat de l’ambient; espais de transició
que serveixin alhora d’espais de reunió; tenir cura dels materials i de la llum;
espais flexibles i l’eliminació del mobiliari fixe amb previsió de diferents
disposicions; una escala humana gairebé domèstica en detriment de l'escala
monumental; o fer visibles espais fins ara invisibles com la cuina i els banys són
alguns dels requisits que aquestes noves pedagogies li demanen a
l’arquitectura.
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En el llibre Space And Learning. Lessons in architecture 3, escrit per l’arquitecte
Herman Hertzberger, proposa que l’arquitecte està obligat a dissenyar un espai
d’aula que no es limiti només a l’aula, sinó que de manera flexible s’estengui
per la resta d’espais, de manera que aquests espais tinguin l’oportunitat
d’estimular i siguin còmplices de l’aprenentatge, tal i com reclamen les noves
pedagogies.

Escola a l’aire lliure d’Eugène Beaudouin i Marcel Lods a Suresnes, França

Un clar exemple del que proposa Herman Hertzberger és l’escola de a l’aire
lliure a Suresnes, França, una aula que es difumina cap a l’exterior amb unes
obertures totalment plegables en tres de les seves parets que deixaven l’aula
totalment en contacte amb el jardí que feia la funció de pati.
Un altre concepte que reivindica Herman Hertzberger, per una banda, és
l’aparició d’espais d’uns espais més petits de caràcter domèstic i que s’adaptin
a les necessitats vitals de l’infant i per aconseguir l'entorn familiar necessari, i
per altre banda, uns espais més grans que serveixin com a plaça o com a carrer
per tal de treballar l’experiència social i aprendre a través de les relacions en
aquests espais informals.
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La introducció de l’escola moderna
A partir de la instauració de la Segona República, la voluntat d'introducció de
canvis qualitatius en l'ensenyament, alhora que una renovació pedagògica, va
ser un tema omnipresent que es va traduir en un pla anunciat pel ministre
d'Instrucció Pública i Belles Arts que planejava crear 7.000 escoles en el primer
any i 4.000 en cada any següent, i encara que en aquesta època estaven sorgint
nous mètodes pedagògics, a Espanya semblava que es quedarien en un segon
pla.
Tot i això, el GATEPAC opta per la difusió d'una nova arquitectura i gràcies a la
seva voluntat en interferir en les discussions entre arquitectura i pedagogia,
enteses com a peces clau de regeneració social a Espanya, va sorgir, doncs, la
voluntat d'introducció de canvis qualitatius en l'ensenyament de la mà del
moviment de renovació pedagògica.
Els canvis promesos van ser ben rebuts pels arquitectes del GATEPAC, que van
obrir un debat, en contra de l'opinió dels arquitectes de l'Oficina Tècnic de
Construccions Escolars dependent de el Ministeri d'Instrucció Pública, sobre la
necessitat d'una nova arquitectura que fora de la mà amb les noves necessitats
de demanda societat d'aquell moment, que en el cas dels projectes per a la
infància havien de representar una arquitectura basada en l'observació dels
nens a partir de el desenvolupament lliure, estètic, saludable i social de l'infant.
I per a això entenien que es necessitava una pedagogia activa només possible
en ambients que estimulessin la percepció i les experiències, en contra del
plantejament d'aprenentatge artificial i tancat que manaven els mètodes
pedagògics convencionals.
És llavors quan davant l'oportunitat d'influir en els criteris per a la construcció
dels nous edificis escolars, el GATEPAC va organitzar l'Exposició Internacional
d'Escoles Modernes a Madrid al 1932 , exposició que poc després va ser portada
a Barcelona de la mà del GATCPAC (secció est catalana del GATEPAC), qui poc
després va assumir pràcticament totes les tasques organitzatives del GATEPAC,
i és per això que la influència centreeuropea acabaria convertint-se en la més
important ja que el GATCPAC, en el camp de la construcció escolar, estava
principalment influït pel corrent alemany. Cattaneo D. (2014, p. 275-276)
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Fotografia de l’exposició a Madrid

El GATCPAC considerava necessari, d’acord amb les corrents estrangeres, fixar
alguns criteris: la mida de les finestres necessita ser generosa, sense cap
interrupció de pilastres o murs que produeixin ombres. Les aules,
preferiblement il·luminades per dos costats a través d'altes finestres de vidre,
en correspondència amb els passadissos. L'edifici escolar ha de ser d'una alçada
limitada, amb una planta baixa i un pis com a màxim, i ha d'estar dividit en
pavellons. La coberta serà sempre una terrassa. L'escola mai no pot tenir
l'aspecte d'un edifici representatiu o monumental, ja que el monumentalisme
està reservat als rics, les esglésies, les oficines estatals o els bancs. La
construcció monumental afecta la intel·ligència dels nens, els mostra una falsa
i exagerada representació dels mitjans econòmics del poder públic, mentre
que una adequada simplicitat de l'entorn hi té un efecte positiu i els ajuda a
formar-se com a ciutadans. L'element bàsic serà l'estructura de l'aula, en què
ha d'entrar la il·luminació natural més gran possible. Altres recomanacions
referien la necessitat de ventilar les aules, garantir el contacte directe dels
espais tancats amb el jardí per fomentar les activitats a l'aire lliure o adaptar
l'alçada dels parapets i altres defenses, especialment a les escoles bressol, per
transformar l'espai escolar en un veritable laboratori experimental on poder
aprofitar al màxim els principis de flexibilitat dels components. Tots aquests
criteris es veurien reflectits en els dos números monogràfics de la revista AC
que el GATCPAC va dedicar a l’arquitectura escolar i que inclouran obres
europees i americanes a manera d'exemples a seguir. Pizza A. (2019, p.4-5)
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Espais construïts des de les propostes pedagògiques
Aquesta arquitectura racionalista basada en els criteris pedagògics d’escola
activa es va desenvolupar a Catalunya de la mà de diversos arquitectes catalans
que tenien la voluntat d’implementar aquests nous criteris de nova escola.
Josep Lluís Sert, que aleshores treballava a l’estudi de Le Corbusier i que
recentment havia pres part en la inauguració del GATCPAC, començava a
realitzar els seus primers projectes i dedicà part del seu esforç en dissenyar
algunes escoles on quedés reflectit els ideals d’escola moderna que el
GATCPAC estava intentant introduir al país. Un exemple d’escola a l’aire lliure
va ser l’escola natural que va construir l’any 1937 a Arenys de Mar, al costat de
l’hospital tuberculós Can Xifré, entesa com un pavelló per donar servei als nens
i nenes ingressats. A mode de cabanya en el bosc buscava la relació directe
amb la natura on l’infant pogués experimentar de manera lliure, un dels espais
més destacables és un espai semi-obert el qual la seva coberta estava recolzada
literalment sobre les enormes branques d’un arbre centenari. Pozo M. (2017, p.
331-332)

Façana ppal. de l’escola a Arenys de Mar

Més endavant va projectar una escola, tot i que mai es va arribar a construir, en
un entorn urbà, a l’Avinguda Bogatell. En el projecte es dibuixen unes aules de
mateixa dimensió amb diferents disposicions de mobiliari per tal de reflectir la
idea de flexibilitat i connectades entre sí a partir d’uns espais exteriors a mode
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voladiu, envidriades i annexes a les aules, que serveixen per desenvolupar
activitats a l'aire lliure. La circulació exterior es fa a partir d’una galeria en façana
que permet les vistes a l’interior de les aules. Pozo M. (2017, p. 341)

Planta i façana del projecte per l’escola de l’Av. Bodatell

Aquests dos projectes incorporen les característiques que establien les
corrents pedagògiques de la època i tot i ser escoles concebudes en ple espai
urbà, aconsegueixen, alliberant la planta baixa, espais d’experimentació en
l’exterior i estableixen visuals amb l’espai públic de la ciutat.
Uns altres referents d’escola moderna són les creades per Oriol Bohigas i Josep
Martorell, i és que Bohigas va passar la seva infància a una de les escoles
Montessori de Barcelona, i el pare de Josep Martorell va ser un pedagog de
reconegut prestigi i professor a l’escola de la Sagrada Família on s’impartia el
mètode Montessori.
Per a l’escola Timbaler del Bruc, ubicada en un terreny de reduïdes dimensions,
els arquitectes de l’estudi MBM es van veure obligats a projectar l’edifici en
alçada i van establir en planta baixa i primera l’escola infantil. La planta baixa
disposava d’una gran permeabilitat i d’una gran relació amb els espais
exteriors, mentre que la resta de plantes les van dotar d’unes grans terrasses
annexes a cada aula. La distribució es feia a través d’una passarel·la oberta
central que permetia la instal·lació de finestres en els dos costats de les aules
garantint una gran il·luminació i bona ventilació creuada i juntament amb
unes grans portes i finestrals feien més forta la relació amb l’exterior. Les grans
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dimensions de les aules feien possible la flexibilitat de la disposició del mobiliari
per tal de satisfer les necessitats de cada infant en tot moment. Durà I. (1957, p.
148-155)

Escola Timbaler del Bruc

Un altre del projectes de referència d’aquest estudi és l’escola Sant Jordi de
Pineda de Mar que dona resposta a un programa d’ensenyament experimental
en què les activitats personalitzades prenen molta importància. El conjunt
s’organitza al voltant d’un espai central, de doble alçària, destinat al
desenvolupament expressiu, i l’accés a les diverses dependències comunes de
la planta baixa té lloc per mitjà d’uns recorreguts que eviten les disposicions
seriades o en bateria, amb la finalitat que cada àmbit de treball tingui una
identitat pròpia. A la planta primera hi ha les aules, si bé els espais de circulació
són entesos també com llocs de treball i d’aprenentatge. La planta coberta
acull la pista esportiva, i les terrasses i els recorreguts, inclosos els dos ponts
d’acer formats per les graderies, responen al seu ús com a indret d’esbarjo.
L’estructura es resol amb un forjat reticular, susceptible de ser retallat per
qualsevol punt, i suportat per uns pilars d’acer que passen desapercebuts entre
els tancaments. Pla M. (2007)
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Interior de l’escola Sant Jordi

L'estudi català va treballar en conjunt amb un equip de pedagogs per treballar
en el projecte de l’escola Garbí d’Esplugues del Llobregat per incloure les
pautes de l'escola activa. L’escola s’organitza a voltant d’una plaça central que
serveix com a espai d’aprenentatge a mode de plaça central on no només s’hi
realitzaven activitats amb un ús educatiu sinó que també s’hi realitzen
activitats com la de menjador, realització d’actuacions o reunions amb la
intenció d’eliminar el concepte tancat d’aula i integrar l’aprenentatge en espais
no destinats a aquest ús. Pozo M. (2007, p. 393-395)

Plaça central de l’escola Garbí

Un altre referent és l’escola dissenyada pel soci director del GATCPAC, Jaume
Mestres, l’escola Blanquerna de Barcelona que va ser dissenyada respectant els
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criteris d’arquitectura racionalista europeus de l’època pels edificis escolars
amb accessos clars, aules orientades al sud, espais col·lectius en planta baixa i
utilització col·lectiva de les terrasses. Situada a l’angle nord del seu terreny per
tal de guanyar espai exterior i que les aules estiguessin orientades a sud. Aquest
espai exterior és una prolongació de les aules, que es troba cobert en la zona
més pròxima a aquestes. La façana que delimita l’interior amb l’exterior consta
d’una quarta part vidriada i amb finestres de guillotina que permeten una bona
ventilació. La circulació es realitza a través d’un ampli passadís central que
s’eixampla allà on gira per tal de formar un espai de trobada. Pizza A. (1989, p.
40-41)

Exterior de l’escola Blanquerna

16

Conclusions
En aquest apartat m’agradaria expressar quin crec que hauria de ser el paper
de les llars d’infants per a la societat, veient la evolució que ha patit durant els
anys. Podem entendre, després de veure l’evolució exposada al treball, la
obligació que l'arquitectura té en el procés educacional, creant en l'alumne la
plena consciència de pertànyer responsablement a una comunitat i no a una
classe social.
Es va començar analitzant les primeres escoles per a infants, però
immediatament es va crear un diàleg entre arquitectura i pedagogia per tal
d’entendre la transformació que ha patit l’espai d’aprenentatge per tal
d’enriquir-lo i que l’infant tingui una experiència educativa amb l’arquitectura
com a protagonista essencial. Per altre banda existeix la necessitat que
l’arquitectura ajudi a crear espais on l’infant pugui desenvolupar la seva
imaginació i viure experiències que vagin desenvolupant tot el seu imaginari i
la possibilitat que aquests espais siguin transformats pels seus usuari.
Aquest treball no intenta ser un manual d’aplicació per a la construcció
d’escoles ja que cada escola dependrà d’uns paràmetres socials, culturals,
d’espai, temps, entorn, programa, etc. determinats, depenent de les exigències
úniques de cada projecte. Però si serà necessari entendre el projecte d’escola
no solament com un projecte arquitectònic, sinó com un projecte resultat d’un
equip format per un col·lectiu d’agents que acompanyin el projecte de principi
a fi.
L’objectiu d’aquest treball ha estat conèixer que existeix un canvi qualitatiu en
les escoles i que amb l’ajuda de l’arquitectura se les pugui dotar de certes
qualitats que donin com a resultat un espai d’aprenentatge on l’infant pugui
rebre una educació totalment lliure i que no es limiti en cap moment la seva
imaginació per crear, experimentar i fer tot allò que es proposi.
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