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Espais d’aprenentatge: un model 
tridimensional
Ester Martínez Gómez

L’escola Miquel Martí i Pol, gràcies a la participació en el projecte de recerca Smart Classroom, es va iniciar en la confi gu-
ració i l’organització de nous espais d’aprenentatge amb l’objectiu d’establir les condicions, les dinàmiques i les metodo-
logies que puguin guiar la pràctica educativa en aquests nous models d’aula, per aconseguir que el procés d’aprenentatge 
del nostre alumnat sigui el màxim d’efi cient i satisfactori possible. 
logies que puguin guiar la pràctica educativa en aquests nous models d’aula, per aconseguir que el procés d’aprenentatge 
del nostre alumnat sigui el màxim d’efi cient i satisfactori possible. 

PARAULES CLAU
• espai
• innovació
• educació integral
• aprenentatge cooperatiu
• inclusió
• interacció
• espais d’aprenentatge 
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EL PROJECTE DE LA NOSTRA 
ESCOLA
A l’escola Miquel Martí i Pol, de Viladecans, en-
tenem l’educació com un procés integral que té 
en compte les capacitats de l’alumnat i que ha 
d’abastir totes les seves dimensions (intel·lectuals, 
motrius i estètiques), fins arribar a l’equilibri entre 
totes i a l’autonomia personal. Som una escola 
oberta i per a tothom. Mirem l’escola global-
ment, per això en distribuïm els recursos, tant 
els materials com els humans, des de l’equitat. 
Som una escola inclusiva, i com a tal tenim en 
compte l’aportació de cadascú per construir un 
bé comú entre tothom.

La nostra escola es fonamenta en una estructura-
ció cooperativa de l’aprenentatge, el protagonista 
de la qual és l’infant. Un aprenentatge coope-

ratiu facilita que aprengui més i aprengui millor. 
L’estructura d’aprenentatge cooperatiu garanteix 
la inclusió, la qual cosa facilita i potencia el des-
envolupament de tot l’alumnat.

A causa de l’exigència de la nostra societat i de 
les necessitats educatives actuals, un objectiu 
primordial del nostre projecte educatiu és dotar 
l’alumnat de tots els recursos per progressar 
en els seus aprenentatges i que l’ajudin a ser 
competent.

El fet d’haver participat en el projecte Smart 
Classroom, liderat per la UOC i amb la col·la-
boració d’altres universitats, ens va ajudar a 
crear nous àmbits d’aprenentatge i a millo-
rar-ne d’altres que ja teníem a l’escola, com 
ara els espais exteriors, els passadissos o 
l’espai Coworking.

L’objectiu que ens vam marcar en aquest procés 
de creació i millora d’espais d’aprenentatge va 
ser el d’establir condicions, dinàmiques i meto-
dologies que inspiressin i que guiessin la pràctica 
educativa en aquests nous models d’aula per fer 
el màxim d’eficient i satisfactori possible el procés 
d’aprenentatge i avançar en el context d’innova-
ció didàctica en què es troben els docents i les 
docents del centre. 

Els resultats han estat unes zones per al desenvo-
lupament educatiu integral, fruit de les necessitats 
actuals i on donem resposta a la diversitat de 
forma inclusiva. 

Cadascun dels àmbits mostra unes característi-
ques concretes segons les necessitats que vul-
guem cobrir, però en tots hem tingut en compte 
la disposició del mobiliari. Per afavorir el contacte 
visual entre tot l’alumnat i també amb el profes-

Resulten espais fl exibles, 
efi cients, atractius, confortables 
i motivadors, que donen suport 
a l’aprenentatge personalitzat, 
actiu, col·laboratiu i autònom

Entenem l’educació com un 
procés integral que té en 
compte les capacitats de 
l’alumnat i que ha d’abastir totes 
les seves dimensions

Imatge 1. Entrada de l’escola Miquel Martí i Pol 
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sorat, ha estat preferible que les taules s’organit-
zessin de forma circular o semicircular en grups 
petits o grans. Per això resulten espais flexibles, 
eficients, atractius, confortables i motivadors, 
que donen suport a l’aprenentatge personalitzat, 
actiu, col·laboratiu i autònom. 

Els espais també ens han permès continuar amb 
la metodologia de l’aprenentatge cooperatiu, 
tret d’identitat de la nostra escola, i amb la del 
treball per projectes, ja que s’ha observat una 
millora en la qualitat de les interaccions entre 
l’alumnat i entre l’alumnat i el professorat, perquè 
aquests nous entorns d’aprenentatge potencien 
la connexió visual, el diàleg i la comunicació, 
de manera que els docents i les docents poden 
organitzar la classe en grups i orientar, guiar, 
reconduir i supervisar tots els infants de manera 
independent. En aquest sentit, cal destacar que 
aquests entorns també han estat molt efectius 
a l’hora d’introduir la conversa exploratòria a 
través de la tècnica del bon debat, la qual cosa 
ha generat contextos d’aprenentatge significatiu.

LA SMART CLASSROOM 
I L’ESPAI DE COWORKING

Dos d’aquests espais són la Smart Classroom i 
l’espai de Coworking (imatges 2 i 3). Tots dos 
ens permeten dur a terme diferents activitats 
simultàniament. Mentre uns grups de treball fan 
recerca d’informació, uns altres poden practicar 
l’experimentació, la robòtica o altres activitats 
de caire manipulatiu. Un dels beneficis que ens 
aporten és una gran flexibilitat del mobiliari, la 
qual cosa permet que en poc temps l’alumnat 

canviï les formes d’agrupació o les tasques que 
calgui realitzar.

Quan es va realitzar el disseny de la classe intel·li-
gent es va decidir que seria un espai on tothom 
aniria sense sabates i portaria mitjons antilliscants 
per garantir-hi la comoditat i fer-ne una zona con-
fortable. Això facilita que comenci la gestió de l’aula 
abans d’entrar-hi. En canvi, l’espai de Coworking 
té la peculiaritat de ser compartit entre mestres i 
alumnes. Per tant, és molt important mantenir-hi 
un bon clima de treball per les dues parts. En els 
dos casos, el fet que es tracti d’àmbits amb grades, 
sofàs i butaques, a més a més de taules i cadires, 
fa que l’alumnat hagi de decidir quin és el lloc més 
idoni per realitzar les tasques i potenciar la pròpia 

Dos d’aquests espais són la Smart Classroom i l’espai Coworking. Un 
dels benefi cis que ens aporten és una gran fl exibilitat del mobiliari, 
la qual cosa permet que en poc temps l’alumnat canviï les formes 
d’agrupació o les tasques que calgui realitzar

Imatge 3. Espai de Coworking

Imatge 2. Smart Classroom
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Als espais exteriors, s’hi 
realitzen activitats que van 
des de l’experimentació fi ns 
a tasques internivell, com ara 
l’apadrinament lector, durant les 
quals l’alumnat de cicle superior 
ajuden l’alumnat de cicle inicial 
a aprendre a llegir

autonomia. En aquests espais continua sent impor-
tant mantenir una bona higiene corporal. De fet, a 
l’escola es realitzen tallers perquè siguin conscients 
de la importància de la postura.

ELS ESPAIS EXTERIORS
Pel que fa als espais exteriors, s’hi realitzen una 
bona varietat d’activitats que van des de l’ex-
perimentació fins a tasques internivell, com ara 
l’apadrinament lector, durant les quals alumnes 
de cicle superior ajuden alumnes de cicle inicial 
a aprendre a llegir (imatges 4 i 5).

En aquests espais també hi realitzem exposicions 
orals, debats o ponències dels projectes interdisci-
plinaris, a més de posar-los en comú. L’alumnat ha 
de ser conscient que es troba en un espai obert 
i que, per tant, s’hi ha d’adequar, per exemple, 
en referència al to de veu. 

També tenim un espai exterior destinat a l’hort 
urbà, una eina molt adient per poder experimentar 
de primera mà, manipulant i observant els canvis 
i els processos que es produeixen a les plantes. 

Imatge 4. Espai exterior Chill-out

Imatge 5. Espai exterior Smart Classroom
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ALTRES ESPAIS

L’espai científic és un lloc d’experimentació uti-
litzat principalment pels nens i nenes d’educació 
infantil, on les mestres proporcionen a l’alumnat 
una bona diversitat de materials que van canviant 
periòdicament per potenciar la curiositat i l’interès 
de les criatures (imatge 6).

Uns altres espais de l’edifici escolar que hem ha-
bilitat són els passadissos, amb la qual cosa han 
esdevingut generadors d’aprenentatge. Aquest 
fet ha facilitat la connexió amb les aules de re-
ferència del grup classe i, per tant, aquestes s’han 
convertit en extensibles (imatge 7). Quan a l’aula 
s’està duent a terme una activitat, un grup reduït 
d’alumnes pot sortir a realitzar una proposta de 
treball de forma autònoma en aquests espais.

PER CONCLOURE
A tall de conclusió, volem destacar que la creació de 
tots aquests espais –dels quals gaudim la nostra comu-
nitat educativa en conjunt– ens ha fet replantejar-nos 
el model de les aules ordinàries, perquè volíem que 
les sensacions que tinguessin els nens i nenes també 
les sentissin a la seva classe de referència. 

Aquest canvi de mirada en 
base a la qual en qualsevol lloc 
de l’escola es pot construir 
aprenentatge ens ha conduït 
a promoure’n una nova 
organització en relació amb la 
gestió dels espais

Imatge 6. Espai científi c

Imatge 7. Espai verd habilitat en una zona comuna de l’edifi ci
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de desembre de 2020 i acceptat el mes de febrer de 2021 per ser-hi publicat.

espais. Així, a l’entorn digital compartit de l’escola 
disposem d’un full de reserva de cada àmbit, on, 
a més a més, especifiquem la quantitat d’alumnes 
que l’utilitzaran i la zona on es troba. D’aquesta 
manera en podem controlar l’aforament i ges-
tionar-ne l’ús per part d’alumnes de diferents 
nivells a la vegada.

Sens dubte, aquest enfocament innovador en 
l’entorn de l’aprenentatge, l’aula, actualment està 
cobrant molta importància, perquè fomenta el 
benestar de l’alumnat i contribueix a millorar-ne 
el procés d’aprenentatge. Per tant, està demos-
trat que la tendència a promoure aquests espais 
més oberts i col·laboratius és indispensable per 
poder-se ajustar a les necessitats de les escoles. •

Aquesta intenció ha promogut que n’hagi des-
aparegut la taula de la persona educadora i que 
s’hi hagi fet una distribució per zones (com ara, 
per exemple, la zona de lectura o la de la taula 
rodona), la qual cosa afavoreix les interaccions 
entre els aprenents. A més, per aconseguir que 
fossin aules amb caliu i agradables per a l’alumnat 
se n’ha cuidat la decoració i l’estètica, de manera 
que la majoria d’elements que hi podem trobar 
són de colors neutres (vegeu l’aula de referència 
d’educació primària al començament de l’article).

Per últim, aquest canvi de mirada en base a la 
qual en qualsevol lloc de l’escola es pot construir 
aprenentatge ens ha conduït a promoure’n una 
nova organització en relació amb la gestió dels 
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Península (mínim 10€)Antoni Zabala i Vidiella

Enfocament globalitzador i pensament complex
Una resposta per a la comprensió i intervenció en la realitat

Enfocament globalitzador i pensament complex

L’adopció de l’enfocament globalitzador facilita que els esforços que s’esmercen al llarg de 

l’escolaritat s’orientin cap a aquesta direcció. Això implica comprendre i intervenir en una rea-

litat que és complexa i que exigeix inexcusablement disposar d’un pensament complex. No és, 

doncs, una moda o un acte de fe, sinó un instrument útil perquè la pràctica educativa arribi a 

ser un veritable context d’aprenentatge i de socialització per als nois i les noies.
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