
Respondre al repte d’educar nens
i nenes del segle XXI en un món
canviant i divers implica una dosi
de recerca, reflexió i certa valen-
tia, però, sobretot, optimisme i
confiança per dur a terme pràcti-
ques que permetin acompanyar
l’infant en el seu procés de des-
envolupament, que siguin respec-
tuoses amb les necessitats de
l’etapa i amb cada criatura en par-
ticular i que vagin fonamentant les
bases per a una ciutadania ètica
amb capacitat per viure i conviure
en el món, adaptant-se als canvis i
aportant elements per millorar-lo.

PARAULES CLAU: confiança, compromís, 
diversitat, espais d’aprenentatge, Wild.

Ser mestre avui ofereix la possibilitat de
crear i recrear la nostra professió més en-
llà de transmetre coneixements. Acom-
panyar infants en un procés educatiu
complex dota la nostra tasca d’una di-
mensió extraordinària. Al mateix temps,
però, crea incer tesa.
És per això que cal con-
siderar el fet educatiu
com una tasca d’equip.
Reflexionar amb els
companys i les compa -
nyes sobre la tasca dià-
r ia ens fa sentir més
segurs i acompanyats, i
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Espais
d’aprenentatge
Confiança, compromís 
i diversitat
Anna Comas
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Reflexionar amb els companys i
les companyes sobre la tasca
diària ens fa sentir més segurs i
acompanyats, i és una acció de
qualitat professional i de be-
nestar personal
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TEMA DEL CURS respecte als models estàndard que te-
nim comporta dubtes, a vegades entre
els mestres, a vegades des de l’Adminis-
tració i, molt sovint, entre les famílies.
Sabem que el fet educatiu serà reeixit si
hi ha un espai de confiança entre la fa-
mília i l’escola, i aquesta necessita espais
de formació, informació i comunicació.
Tots els esforços fets en aquest sentit
amb les famílies enforteixen el projecte i
constitueixen el primer pilar per a la par-
ticipació. Entenem la participació en un
sentit ampli que parteix del fet de la in-
formació (fer partícip les altres perso-
nes) i que troba formes d’acció directa
en àmbits diferents.

La visió sistèmica i les pràctiques dels
Wild fonamenten l’aposta per la confiança
en la capacitat de cada nen i de cada
nena per aprendre, afavorit per un am-
bient ric en estímuls.

Els espais d’aprenentatge de l’escola han
de ser rics i han de permetre que l’in-
fant desenvolupi una tasca lliure. La per-
sona adulta procurarà que els objectius
de l’espai siguin explícits i ajudarà la nena
o el nen a posar paraules als seus pensa-
ments i a les seves accions. La tria dels
espais és lliure, però, en fer-la, l’infant es
compromet de manera conscient a actuar-
hi de manera correcta. L’observació per

D’on parteix la nostra pràctica 
a l’escola i com es concreta?

és una acció de qualitat professional i de
benestar personal.

Partim, doncs, d’un canvi de mirada, la
qual està basada en la cooperació, la for-
mació i la reflexió sobre la pràctica amb
l’equip, que estableix xarxes més enllà de
la pròpia institució docent (entitats de l’en-
torn, universitats, altres escoles, jornades,
etc.) i que implica les famílies en el pro-
jecte de centre, respectant el rol de ca-
dascú i els diferents estils de participació.

Totes les persones partim dels models
que hem tingut com a infants, d’allò que
coneixem i que, de fet, ens ha servit per
ser el que som. És per això que qualse-
vol canvi metodològic, qualsevol variació

part de la persona adulta permetrà perce-
bre les necessitats de cada escolar i
adaptar-ne els materials.

Els espais estan pensats per respondre
a la diversitat en el sentit més ampli. La
tria esta condicionada per l’interès, la mo-
tivació o l’estil d’aprenentatge de cada
infant. Hi conviuen nens i nenes d’aules i
nivells educatius diferents, i els materials
i les possibilitats de cada espai han de
respondre als diferents graus de madu-
resa, de manera que siguin interessants
per a tothom. Tots i totes entenem el
món i interaccionem des de les nostres
for taleses. La diversitat possibilita la
col·laboració des del respecte i el reco-
neixement.

L’escola pensada per a tothom i basada
en la confiança es compromet a mirar de
crear un món més just on tothom tingui
cabuda.

En aquests moments, l ’escola acull
nens i nenes d’educació infantil i primer
de cicle inic ial  de pr imàr ia. Durant
aquest curs, s’hi duen a terme unes ac-
tivitats pensades per a l’alumnat de P3 i
P4 i unes altres de pensades per a l’a-
lumnat de P5 i de primer de cicle inicial.

Sabem que el fet educatiu serà re-
eixit si hi ha un espai de con-
fiança entre la família i l’escola

Imatge 1. Espai de les construccions
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La tria
En arribar a l’aula de referència, dins de
les rutines inicials, es tria l’espai on es
voldrà participar aquell matí. La manera
de fer aquesta tria s’adapta al nivell o al
curs. Cada espai s’identifica amb un color
i el mestre i l’infant (segons el nivell) ho
enregistren a la graella de doble entrada a
l’ordinador, per tenir-ne constància. 

La rotllana inicial de cada espai
A cada espai, s’hi retrobaran de quinze a
divuit nens i nenes de diferents grups i ni-
vells. Se saluden i comparteixen les nor-
mes i les propostes de cada espai. 

Moments clau dels espais

Es pretén respondre als diferents estils
d’aprenentatge, on predominen determi-
nades intel·ligències.1 Qualsevol dels
espais facilita el desenvolupament de
les capacitats que han d’assolir els in-
fants d’aquesta etapa: ser i actuar de
manera autònoma, pensar i comunicar,
descobrir i tenir iniciativa i conviure i ha-
bitar el món. 

La mateixa proposta, des del moment de
la tria de l’espai fins a l’activitat lliure, esti-
mula l’autonomia i la iniciativa dels infants.
L’agrupament de nens i nenes d’aules i
d’edats diferents en un mateix lloc implica
també l’aprenentatge de la convivència. El
tancament de l’espai (rotllana final) està
pensat perquè els infants posin paraules
als seus pensaments i a les seves ac-
cions. Per aquest motiu, es pot permetre
que l’alumnat triï moltes vegades un ma-
teix espai, atès que en tots es desenvolu-
pen les capacitats i, al mateix temps,
l’escola respon a la diversitat d’estils d’a-
prenentatge. En tot cas, i per tal d’estimu-
lar totes les intel·ligències, quan un infant
tria moltes vegades seguides un mateix
espai, se’l convida o se l’anima a provar-
ne un altre. 

Les mestres van recollint, en una graella
de doble entrada, les tries de cada esco-
lar, i és curiós veure com queda reflectit
l’estil de cadascú, la qual cosa ens dóna
pistes per entendre com elaboren els
aprenentatges. Imatge 2. Espais de la representació artística

A
nn

a 
C

om
as

MOMENTS CLAU DELS ESPAIS CAPACITATS QUE S’HI AFAVOREIXEN

Tria de l’espai a l’aula

Rotllana inicial a l’espai triat

Activitat lliure

Rotllana de tancament

Ser i actuar de manera autònoma.
Pensar i comunicar.
Descobrir i tenir iniciativa. 

Ser i actuar de manera autònoma.
Pensar i comunicar.
Conviure i habitar el món. 

Ser i actuar de manera autònoma.
Pensar i comunicar.
Descobrir i tenir iniciativa. 
Conviure i habitar el món. 

Pensar i comunicar.
Conviure i habitar el món. 

Quadre 1. Moments clau dels espais
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TEMA DEL CURS
ESPAIS CAPACITATS INTEL·LIGÈNCIES

Espai del moviment i la música.

Espai de les construccions.

Espai de la representació artística.

Espai dels experiments.

Espai de la comunicació.

Espai del joc simbòlic.

Aprendre a ser i a actuar d’una manera
cada vegada més autònoma.

Aprendre a pensar i a comunicar.

Aprendre a pensar i a comunicar.

Aprendre a descobrir i a tenir iniciativa.

Aprendre a pensar i a comunicar.

Aprendre a conviure i a habitar el món.

Intel·ligència cinestèsica.
Intel·ligència musical.
Intel·ligència espacial.

Intel·ligència logicomatemàtica.
Intel·ligència espacial.

Intel·ligència intrapersonal
Intel·ligència espacial.
Intel·ligència cinsestèsica.

Intel·ligència naturalista.
Intel·ligència logicomatemàtica.

Intel·ligència lingüística.
Intel·ligència interpersonal.

Intel·ligència interpersonal.
Intel·ligència lingüística.

Quadre 2. Espais de P3 i P4

L’activitat lliure
L’infant inicia l’activitat individualment o
amb altres companys i companyes, inter-

actuant amb els mate-
r ials. Alguns nens i
nenes poden estar
part d’una sessió ob-
servant. Aquesta
també és una acció
que respectem i reco-
neixem.

Ara, el paper de l’ensenyant ha de ser
discret, però l’infant l’ha de sentir present. 

La rotllana final
Després d’endreçar el material, ens retro-
bem a la rotllana per posar paraules a les
accions. Els nens i les nenes expliquen
què han fet, què han descobert, si els ha
agradat, si han tingut algun problema i
com l’han resolt. Escolten els companys
i hi interactuen. 

Relació entre els espais dissenyats 
i la fonamentació teòrica

Malgrat que els espais han estat pensats
per respondre a l’estimulació de les dife-
rents intel·ligències, capacitats i competèn-
cies, entenem que no es treballa purament
un aspecte en cadascun i que aquesta es-
tructura és un intent de sistematitzar i lligar
els objectius que pretenem assolir (vegeu
el quadre 3 a la pàgina següent).

L’escola pensada per a tothom i
basada en la confiança es com-
promet a mirar de crear un
món més just on tothom tingui
cabuda



Guix 381 | Gener 2012

61

TEMA DEL CURS

Coneixement i pràctica 
a les aules

Teoria i pràctica a les aules
G

ESPAI ÀREES INTEL·LIGÈNCIES

Creació

Expressió corporal

Matemàtiques

Ciències

Anglès

Música i dansa

2. Competència artística i cultural.
3. Tractament de la informació 
i competència digital.
6. Autonomia i iniciativa personal.

1. Comunicativa lingüística 
i audiovisual.
8. Social i ciutadana.
6. Autonomia i iniciativa personal.

4. Matemàtica.
5. Aprendre a aprendre.
3. Tractament de la informació 
i competència digital.

7. En el coneixement i la interac-
ció amb el món físic.
5. Aprendre a aprendre.

1. Comunicativa lingüística 
i audiovisual.
5. Aprendre a aprendre.
3. Tractament de la informació 
i competència digital.

2. Competència artística 
i cultural.
6. Autonomia i iniciativa personal.

Educació artística.
Coneixement del
medi natural, social
i cultural.

Llengua catalana i
literatura.
Educació artística.

Matemàtiques.

Coneixement del
medi natural, social
i cultural.

Llengua estrangera.

Llengua castellana i
literatura.
Educació artística.
Coneixement del
medi natural, social
i cultural.
Educació física.

Intel·ligència intrapersonal.
Intel·ligència espacial.
Intel·ligència cinestèsica.

Intel·ligència interpersonal.
Intel·ligència lingüística.
Intel·ligència cinestèsica.
Intel·ligència intrapersonal.

Intel·ligència logicomatemàtica.
Intel·ligència espacial.

Intel·ligència naturalista.
Intel·ligència logicomatemàtica.

Intel·ligència lingüística.
Intel·ligència interpersonal.

Intel·ligència cinestèsica.
Intel·ligència musical.
Intel·ligència espacial.

Quadre 3. Espais de P5 i primer de primària

5. Aprendre a apren-
dre.
3. Tractament de la in-
formació i competèn-
cia digital.
6. Autonomia i inicia-
tiva personal.

COMPETÈNCIES



HEM PARLAT DE:
- Teoria i mètodes educatius.
- Conviure en la diversitat.
- Treball en equip del 

professorat.
- Desenvolupament 

professional.

AUTORA

Anna Comas
Escola La Maquinista.
Barcelona
acomas@xtec.cat

Aquest article fou sol·licitat per
GUIX: ELEMENTS D’ACCIÓ EDUCATIVA

el mes de maig de 2011 i acceptat
el mes de juliol de 2011 per ser-hi
publicat.

62

Guix 381 | Gener 2012

TEMA DEL CURS nera tan didàctica com pot, tots i cadas-
cun dels conceptes que assenyala el cur -
rículum.

Als mestres i les mestres ens suposa
desaprendre algunes pràctiques, confiar
en la capacitat de l’infant, en nosaltres
mateixos i en l’equip, ser curosos i exi-
gents amb les propostes i en la percepció
de les necessitats de cada criatura, cer-
car la reflexió individual i de l’equip, com-
par tir l ’experiència amb altres
professionals (escoles, universitats, pro-
postes educatives) i sobretot gaudir. Que
els sentiments s’encomanen no és cap
secret i és clar que, si gaudim amb les
nostres activitats, farem gaudir i la moti-
vació dels professionals i dels infants se-
ran el fonament per assolir l’èxit educatiu
en el sentit més ampli. 

1. Teoria de les intel·ligències múltiples descri-
tes per Gardner.

EQUIP CUIDEM-NOS (2011): El benestar del

docent: Viure bé educant. Barcelona. Graó.

GARDNER, H. (1995): Inteligencias múltiples.

Barcelona. Paidós.

WILD, R. (1999): Educar para ser. Vivencias de

una escuela activa. Barcelona. Herder.

— (2003): Calidad de vida. Barcelona. Herder.

NOTA

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

aquestes, és perquè creu que l’infant té la
capacitat d’aprendre i això se li facilita
quan se li permet triar, descobrir, actuar,
pensar i elaborar. Aquest procés neces-
sita un temps privilegiat i de màxima qua-
litat. 

Encara ens pot costar
creure que l’infant és
capaç i que no cal que
ho controlem tot en el
sentit més tradicional,
en què l’ensenyant ex-
plica al grup, de ma-

Aquesta proposta requereix una inversió
de temps per part de l’equip per reflexionar
i crear cada espai. La posada en pràctica
esdevé molt gratificant, tant per a l’alumnat
com per al professorat. Això provoca que,
de tant en tant, es tingui
la temptació de donar
als espais un horari
menys privilegiat. 

Quan l’escola aposta
per propostes com

Reflexions

Imatge 3. Espais del joc simbòlic
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Quan l’escola aposta per
propostes com aquestes, és
perquè creu que l’infant té
la capacitat d’aprendre


