
 
 

 

 

25 i 26 de novembre de 2011 
CosmoCaixa 

 
LA INNOVACIÓ METODOLÒGICA 

 

 

Espais d’aprenentatge 

Maria José Harto Moreno, Concepció Torras Arqué,  Anna Comas Arbós, Begoña Piqué Simón 

Escola La Maquinista 

 
 
1. On es fa? 
 
La realització de la innovació educativa té lloc a l’Escola La Maquinista de Barcelona. Té l’Etapa 
d’Educació Infantil complerta i el curs vinent s’inicia el primer cicle de l’Educació Primària.  
El PEC de l’escola es basa en la confiança en les persones, el foment de la participació activa i 
l’aposta per la innovació pedagògica.  

 
 
 

2. Objectius 
 

- Permetre a l’infant el desenvolupament de les seves capacitats i estimular-lo a través 
d’espais rics i estructurats. 

- Fer possible a l’infant ser el protagonista del seu procés d’aprenentatge a través de 
l’activitat lliure, coneixent els objectius que es pretenen en forma de possibilitats. 

- Facilitar a l’infant la interacció en grups heterogenis.  
- Desenvolupar les capacitats i les competències bàsiques de l’infant a partir d’espais que 

responguin a les diferents intel·ligències1. 
- Respondre a la diversitat de forma inclusiva respectant els diferents ritmes i estils 

d’aprenentatge. 
 

 
 

3. Descripció 
 
Aquesta metodologia parteix de la implicació de l’infant en el seu propi procés de 
desenvolupament considerant l’autoavaluació com a part fonamental. Suposa una organització 
determinada de l’espai, el temps i l’alumnat. Intrínseca a la proposta rau l’esperit d’inclusió en 
l’atenció a la diversitat. 
 
En el disseny dels espais és te en compte la teoria de les intel·ligències múltiples.  
 

                                                 

1 Teoria de les Intel·ligències Múltiples de Howard Gardner 



 
 

 

Els espais que s’han dut a terme són: moviment i música, construccions, representació,  
experiments, comunicació, joc simbòlic, teatre i entorn. 
 
La seqüència didàctica s’inicia en cadascuna de les aules un cop realitzada l’acollida del matí.  
1. Tria de l’espai a l’aula de referència. Permet fer a cada infant una elecció conscient de 

l’activitat que realitzarà durant la sessió. Des de la pròpia elecció l’infant es compromet i 
responsabilitza del seu procés d’aprenentatge. 

2. Desplaçaments a l’espai triat.  
3. Moment inicial de trobada a cada espai. El grup comparteix les normes i els objectius de 

l’espai. Es verbalitzen i fan evidents els objectius.  
4. Activitat lliure.  A partir del material i la pregunta oportuna, l’infant realitza l’activitat que li ha 

de permetre desenvolupar les capacitats i els objectius d’aprenentatge. 
5. Trobada final. Els espais es tanquen amb una trobada final on els infants posen paraules a 

les accions i aprenentatges realitzats durant la sessió, en un procés d’autoavaluació. 
 

 
 

4. Valoració 
 
Després de tres cursos de dur a terme aquesta experiència la valorem molt positivament, 
destacant el nivell d’autonomia assolit pel nostre alumnat . 
Observem com es desenvolupen les capacitats de l’etapa d’una manera natural, es van assolint 
els continguts curriculars de forma òptima i l’alumnat manifesta la seva satisfacció per aquesta 
pràctica.  
L’observació durant el desenvolupament de les sessions i l’avaluació col·lectiva de l’equip de 
mestres permet incorporar millores en cadascun dels espais. 
Durant els processos de reflexió prenem consciència de la capacitat de l’infant d’aprendre si té 
un entorn que ho possibilita.  
 

 
 

5. Transferibilitat 
 
L’escola ha de ser el marc de convivència que faciliti a l’infant créixer segur, sentint-se reconegut 
i estimat, potenciant valors de convivència, solidaritat i compromís. 
Considerem que aquesta experiència és fàcilment transferible, sempre que l’equip educatiu faci 
una aposta per permetre a l’infant aprendre tot confiant en les seves possibilitats.  
Cal destacar també una dedicació molt important de l’equip en el disseny i avaluació dels espais 
per tal que responguin als objectius educatius pretesos. 
 
 

 


