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“El espacio revela la pedagogía,  

y la pedagogia se manifiesta en el espacio.” 
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Resum 

En els últims temps, l’estètica dins del món educatiu està arrelant amb força entre les escoles 

que volen donar resposta al nou món que habiten els infants. Pot semblar una idea nova, però 

Malaguzzi i Montessori ja en parlaven fa molt temps. De fet, Malaguzzi, posa l’espai a l’alçada 

d’un tercer educador.  

La importància d’un bon disseny d’espais ens ajudarà a poder implementar metodologies més 

actives i a poder acollir d’una manera més òptima les necessitats de joc i d’aprenentatge que 

tenen els infants que l’habiten. L’espai és la resposta a la metodologia que volem posar al 

servei dels infants. 

Com a docents, tenim una gran tasca. Dissenyar espais pensant en els infants que l’habiten, i 

tenir com a resultat un aula que parli de la nostra metodologia i del nostre projecte educatiu. 

Una aula que parli de la cultura d’infància que volem promoure com a centre i que parli de 

l’acompanyament que volem oferir als infants.  

Paraules clau: estètica, espais d’aprenentatge, materials didàctics, necessitats dels infants. 

Abstract 

In recent years, aesthetics within the educational world is taking root among schools that 

want to respond to the new world in which children live. It may seem like a new idea, but 

Malaguzzi and Montessori talked about it a long time ago. In fact, Malaguzzi describes the 

space as the third educator. 

The importance of a good space design will help us to be able to introduce more active 

methodologies and embrace play and learning needs of the children who live in it. Space is 

the answer to the methodology we want to put at the service of children. 

As teachers, we have a great job. Design spaces for the children who live in them, and have a 

classroom that talks about our methodology and educational project. A classroom that talks 

about the childhood culture that we want to promote as a centre and about the support we 

want to offer children.    

Keywords: aesthetics, learning spaces, teaching materials, children’s needs. 
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1. Justificació del projecte 

A continuació, cal posar context a la creació d’aquest projecte. Aquest projecte 

presentat enguany és el resultat d’un temps de reflexió, d’un temps de formació i d’un 

temps d’aplicació. Són canvis profunds, que han requerit un aprendre i desaprendre a 

parts iguals.  

1.1. Influència i descoberta 

Són moltes les accions que porten cap al disseny d’una aula conscient i tenint en 

compte les necessitats dels infants... en un primer moment, aquesta necessitat 

personal com a docent neix de la influència d’algunes formacions i lectures i de la 

descoberta d’algunes escoles transformadores de l’entorn que segueixen un 

projecte molt interessant en aquest sentit.  

Formacions i lectures que encenen l’espurna 

Davant d’un moment en el qual resultava necessari una actualització del que es 

podia trobar a l’entorn més proper la descoberta de la Jenny Silvente és una 

renovació de mirada, perspectiva i professionalitat que suposa un abans i un després 

en la mateixa tasca docent. A través de diferents formacions, webinars i lectures, 

Silvente fa una proposta estètica que dona resposta a moltes preguntes de les quals 

no havia trobat resposta. No només en la utilització d’espais d’aprenentatge, també 

fa una aposta per l’estètica més orgànica: el color, els materials, l’organització i 

l’emmagatzematge...  

Una altra font d’inspiració són algunes escoles on el seu projecte destaca per una 

importància de l’espai i una estètica molt reflexionada i pensada. Previ a la 

pandèmia, aquestes escoles organitzen jornades de portes obertes destinades a 

mestres on es permet descobrir una realitat molt allunyada de la pròpia, però on es 

fa possible una inspiració molt real.  

Algunes de les escoles que van despertar un canvi de mirada van ser: l’Escola dels 

Encants (Barcelona), Escola Congrés-Indians (Barcelona), Escola Waldorf El Til·ler 

(Bellaterra) i l’Escola Montessori Palau (Girona).   



Aquestes escoles també s’inspiren en un context pioner en aquest àmbit: les escoles 

Reggio Emilia. Les escoles de la població de Reggio Emilia van ser creades per dones 

que havien quedat vídues i que necessitaven escoles on poder acollir els seus fills i 

filles per poder treballar. Encarreguen aquestes escoles a un grup de mestres liderats 

per Loris Malaguzzi, el pensador de la pedagogia que porta el nom de la ciutat.  

1.2. Primers canvis 

Estètica neutra, ambient càlid. El primer canvi que es va dur a terme l’inici del curs 

20-21 va ser un canvi general de l’estètica. Veníem d’una època on espantava 

l’absència de decoració, d’estímuls i on l’acumulació de material semblava que era 

el que necessitaven els infants. A poc a poc, encaminem les aules cap a espais més 

purs, més senzills i que transportin a la calma. En el moment en el qual volem 

focalitzar en determinats estímuls, ens interessa que no hi hagi “soroll” al nostre 

voltant. Una bona combinació cromàtica, un ús prudent del color i un espai neutre 

ajudaran a aquesta concentració i estat que necessitem.  

Partint de les necessitats dels infants. Un altre pas és observar el joc dels infants i 

com habiten l’espai. En el moment en el qual coneixem al grup i som capaços 

d’entendre les seves necessitats de joc i com es vinculen a l’espai, podrem oferir un 

espai que els ajudi a habitar-lo d’una manera sana i efectiva. Cal observar el seu joc 

predominant, la manera com s’interrelacionen, com exploren amb el material... i a 

partir d’aquí ser capaços de fer un bon disseny de l’espai.  

Espais que donen resposta a objectius d’aprenentatge. Més enllà del joc, que seria 

el mitjà per arribar-hi, com a docents tenim molt clars els objectius d’aprenentatge 

que s’amaguen darrere d’aquests espais. Alguns objectius tenen en compte la 

interrelació entre iguals, pels que dissenyarem propostes que convidin als infants a 

cooperar i a desenvolupar de manera comuna el joc, altres objectius aniran 

relacionats amb la grafomotricitat, i per això oferirem materials que ajudin al 

grafisme creatiu i a la motricitat fina... i així amb tots els microespais. No té sentit, 

afegir un espai o un material si aquest no persegueix un objectiu que ens interessi. 

Per això els espais aniran canviant i evolucionant a mesura que avanci el curs, per 

una banda, per adaptar-se al grup i al que hem observat del seu joc i, per l’altra, 

perquè els objectius van canviant i oferint noves fites.  



1.3. Trets maristes que fonamenten el projecte 

Així mateix, l’essència d’aquest projecte es pot relacionar amb alguns trets de 

Maristes Xarxa Innovació que representen la xarxa d’escoles que volem: 

Escoles que personalitzen i acompanyen 

Dissenyar espais i propostes d’aprenentatge a partir de les necessitats dels infants 

és una manera més de personalitzar els processos educatius dels infants tenint en 

compte la persona que són. A través de l’observació i el coneixement dels infants 

que acompanyem, centrem el disseny dels espais en el seu tipus de joc, en les seves 

necessitats, en la seva manera de relacionar-se amb els altres i el material... i seguim 

redefinint els espais acompanyant els seus canvis.  

Escoles amb metodologies actives, eficaces i coherents 

L’espai acompanya les metodologies que s’hi duen a terme o les metodologies 

requereixen un espai determinat. Aquesta proposta d’espais acompanya el 

protagonisme dels infants en el seu procés d’aprenentatge, la seva autonomia, la 

seva responsabilitat... i les propostes d’aprenentatge curriculars que s’hi duguin a 

terme amb ells i elles acompanyaran també aquests espais.  

Per tant, són espais viscuts i coherents. No ens interessen uns espais “pinterest” 

preparats per la fotografia. Ens interessen espais que donin resposta a les seves 

necessitats i estiguin al servei de la metodologia.  

Escoles on els espais parlen i eduquen 

Els trets d’escoles Maristes tenen en compte la importància dels espais. Espais que 

eduquen perquè estan pensants per donar resposta a les necessitats dels infants i 

tenen al darrere una sèrie d’objectius d’aprenentatge vitals per la seva educació.  

També són espais que parlen i comuniquen. Per una banda, perquè l’espai ja il·lustra 

la manera d’habitar-lo dels infants i de la metodologia emprada; per altra banda, 

l’espai de comunicació ajuda a les famílies a entendre la part pedagògica que hi ha 

darrere de les propostes que s’hi realitzen i de les vivències d’aula.  

 



2. Espais d’aprenentatge 

Aprofundim, doncs, dins d’aquest projecte en els espais que s’han dissenyat per una 
aula, d’EI4 tenint en compte les necessitats que han destacat en els infants i els objectius 
d’aprenentatge plantejats:  

- Espai de trobada, com a resposta a la necessitat d’identitat de grup i de trobada.  
- Espai de joc simbòlic, com a resposta a la necessitat de representar altres rols, 

de viure accions de la vida quotidiana a través de la mirada de l’infant, de poder-
se expressar i fer evolucionar les emocions internes i de moviment.  

- Espai de construccions i minimons, com a resposta a la necessitat de construir i 
destruir, d’imaginar històries i relats, de manipular el material i descobrir totes 
les seves possibilitats.  

- Espai artístic, com a resposta a l’expressió i l’experimentació amb diferents 
materials plàstics que permetin representar gràficament la realitat que els 
envolten o s’imaginen.  

- Espai de calma, com a resposta a la necessitat d’amagar-se i trobar-se. Permet  
- Espai de material específic, com a resposta a la necessitat de descobrir, 

manipular i aprendre.  
- Espai de documentació, com a resposta a la necessitat de recordar 

aprenentatges, de donar importància a les vivències i a les descobertes i per 
transmetre a les famílies la vida d’aula.  

Hi ha dos espais que encara no s’han pogut portar a terme i queden pendents per un 
futur:   

- Espai d’experimentació, com a resposta a la necessitat de descobrir les pròpies 
oportunitats que ens ofereix la manipulació dels diferents elements, a 
desenvolupar la motricitat fina a través de la indagació amb el transvasament de 
materials, l’agrupació, la classificació, el transport...  

- Espai d’escriptura creativa, com a resposta a la necessitat comunicativa i 
d’interrelació amb els altres. 

 

 

 

 



5.1. Espai de trobada 

L’espai de trobada pren el protagonisme 
de l’aula i la centralitat d’aquesta. És un 
espai d’assemblea, de conversa, de 
compartir vivències i anècdotes i de poder 
gestionar el dia a dia de l’experiència 
educativa.  

En aquest espai és important que els 
infants s’hi sentin còmodes i que tots i 
totes tinguin el seu espai. En aquest espai 
vivim l’experiència de grup, per tant, és 
l’espai on es va formant la identitat del 
grup. L’espai té la seva pròpia dinàmica i 
les seves normes de funcionament, per 
permetre la bona convivència i el 
funcionament de l’espai.  

Des d’aquí es presenten els diferents 
aprenentatges, es gestiona el dia a dia, es 

fan les rutines de l’inici del dia, s’expliquen els contes...   

Les rutines d’arribada a l’escola prenen un sentit important dins del nostre projecte. 
L’arribada a l’escola és un moment vital per al transcurs del dia i cuidem aquest 
moment atenent a les necessitats i a l’estat emocional dels infants. Hi ha alguns 
elements materials que ens ajuden a poder-les dur a terme: 

Assistència a l’aula 

Utilitzem dos cistells per poder 
comprovar, d’una manera visual, els 
nens i nenes que estan a l’escola aquell 
dia i aquells que s’han hagut de quedar 
a casa.  

Els noms dels nens i nenes (i la seva 
foto si ho necessiten) està enganxada a 
una rodanxa de fusta o a algun 
material, preferentment, natural. 
D’aquesta manera s’aprofita per 
motivar el reconeixement del propi 
nom i dels companys i companyes de grup. 

 

 



Dies de la setmana 

Aquest setmanari d’inspiració 
Waldorf ens ajuda a treballar el 
concepte “setmana” i a ubicar-
nos en el calendari. Cada dia, 
col·loquem una anella al voltant 
del nin del dia en el qual ens 
trobem per anar marcant els dies.  

Cada dia anirem afegint una 
anella per anar ocupant cada dia 
de la setmana. Al centre, 
col·locarem el número del dia 
amb un dau o objecte similar i afegirem algun element amb el nom del mes. Podem 
afegir un símbol per marcar l’estació en la qual ens trobem: una fulla de la tardor, un 
floc de neu... 

Horari del dia 

Amb un suport visual col·loquem 
les diferents activitats que anirem 
fent durant el dia. D’aquesta 
manera els nens i nenes s’ubiquen 
temporalment al llarg del dia i 
poden identificar les activitats que 
faran i les mestres que tindran. 

És important contemplar les 
proporcions de les franges de 
temps, per saber si són estones 
“llargues” o “curtes”. S’aprofita 
també aquest moment per 
explicar aquelles activitats especials que poden ocórrer durant el dia.  



Control de la meteorologia 

Finalment, es mira per la finestra el 
temps que fa i es col·loca un petit 
objecte (llegum, pompó, botó...) al 
pot corresponent.  

En finalitzar la setmana o en 
finalitzar el mes es realitza el 
comptatge per saber si durant el 
mes hi ha hagut més dies de sol, de 
pluja o de núvol. D’aquesta manera 
es treballa la predicció i l’inici de 
l’estadística.  

5.2. Espai de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic 
pren una especial 
rellevància per tots els 
aprenentatges que s’hi 
duen a terme a través del 
joc lliure. És un espai de 
comunicació oral, però 
també de creació de rols, 
d’interrelació amb els 
companys i companyes, 
de manipulació del 
material, de 
representació de 
vivències quotidianes...  

En aquest espai es vetlla 
per una proposta de 
materials que permetin 
tots aquests 

aprenentatges des de la visió del repte. Per l’espai de cuina, es potencien els materials 
no estructurats, aquells que no tenen una forma exacta del que volen representar i que, 
per tant, poden ser allò que els infants imaginin i verbalitzin. Es poden oferir taps de 
suro, rodanxes de fusta, aliments en cru, petxines... També s’afegeixen alguns elements 
estructurats per aquells infants que encara no són capaços d’atorgar un valor a un 
objecte no estructurat, però no són els més predominants. S’evita oferir material 
infantilitzat de colors estridents i predominen els materials nobles.  



Per altra banda, per l’organització de l’espai es reserva un prestatge on els materials 
poden estar organitzats en petits recipients que faciliten la classificació i la bona 
presentació dels materials. L’objectiu principal és l’accessibilitat i l’autogestió del 
material, però l’organització provoca en l’infant l’acció i aquesta convida a l’ordre i la 
calma. No és necessari tenir una gran quantitat de material sinó oferir-ne menor 
quantitat de bona qualitat. L’excessiu material pot portar al desordre i al poc joc 
simbòlic per part de l’infant. 

A més de la cuina que és present a totes les aules, es poden oferir altres materials que 
convidin al joc simbòlic: titelles, bressols, un teatre, teles, una caseta de nines... Es 
promouen tots els materials que no siguin estereotipats per caminar cap a l’educació 
amb perspectiva de gènere.  

5.3. Espai de construccions i minimons 

L’espai de construccions i 

minimons pren una 

rellevància especial per la 

seva ambivalència, serà 

un espai de joc lliure per a 

moments determinats, 

però també forma part de 

l’estona de propostes 

d’aprenentatge. És per 

això que, per la seva 

intenció i pel seu ús 

requereix un espai 

generós.  

En aquest espai s’oferiran 
diferents materials que han d’acompanyar els infants en el seu moment maduratiu. És 
per això que per a les primeres edats dediquem aquest espai únicament a les 
construccions amb elements més grans i que no afegeixen el component simbòlic dels 
minimons i pels infants més grans oferim elements de construcció més petits i precisos 
i elements que convidin al joc simbòlic dels minimons.  

A l’espai de construccions hi ha un element clau, la plataforma, que ajuda a centralitzar 
el joc de construccions en un punt en el qual poden anar participant tots els infants.  

El material de construccions i minimons s’organitza en un prestatge accessible i 
organitzat per afavorir l’autonomia i l’ordre de l’espai. Cal tenir quantitat de materials 



de construcció per poder satisfer la creació del joc sempre que, aquests, siguin materials 
de qualitat i preferiblement nobles. Per exemple, per a les construccions oferim troncs 
de fusta, blocs de fusta, blocs de suro, cercles de fusta, material de reciclatge, la 
possibilitat d’un arc de Sant Martí... Per al joc de minimons oferim nins de totes les 
mides, animals, teles, clics... i elements de construcció més petits.  

Pren especial rellevància l’organització de tot el material. La prioritat està en recipients 
petits que permetin la classificació i l’organització en el cas del material més petit i 
recipients més grans per al material de construcció més gran.  

 



5.4. Espai artístic 

Comprenem la 
importància de la 
presència d’un espai 
artístic per dos motius 
ben rellevants. Per una 
banda, el foment de la 
creativitat dels infants, 
oferint un espai on 
puguin sentir realitzada 
la seva necessitat 
d’expressió lliure i 
creativa. Per l’altre, la 
representació gràfica 
promou les habilitats 
relacionades amb la 
motricitat fina pel que 
reforcem aquest àmbit.  

 

Aquest espai compleix una doble funció. Primerament, és un espai d’ús lliure per aquells 
moments en joc a l’aula oferint l’opció de poder experimentar amb el material de 
manera lliure i, en segona opció, és l’espai on es realitzaran les propostes 
d’aprenentatge de l’àmbit artístic.  

El disseny de l’organització de l’espai se 
centra en una taula gran com a element 
central. A més, l’espai compta amb un carro 
o prestatge amb diferents instruments 
artístics de lliure ús per als infants. En cas que 
tinguem material artístic que quedi reservat 
per propostes concretes (per exemple, 
pintures) no s’ubica al carro per no 
confondre als infants.  

Hi ha la possibilitat d’afegir algun element 
(cavallet o similar) que estimuli la creació 
artística en vertical.  



5.5. Espai de calma (i lectura) 

L’espai de calma 
ofereix un espai 
relaxat i tranquil per 
als infants que 
permet el descans i 
la intimitat.  

En aquest espai càlid 
i neutre s’ofereix la 
biblioteca d’aula 
unint dos elements 
essencials per al 
foment de la lectura: 
l’oferta cuidada i 
pensada de material 
literari i el foment 
d’un hàbit lector 
pensat des de la 
calma i la comoditat 
per la lectura.  

Aquest espai queda delimitat per una catifa de material natural que transmet l’ambient 
que volem donar i coixins de colors neutres (no estridents) que acompanyin l’estètica 
d’aquest.  

Sempre que sigui possible els contes quedaran mostrats per la portada per provocar una 
motivació en l’infant al poder observar la temàtica central del llibre. En cas que també 
sigui possible es pot afegir un element translúcid (com, per exemple, una mosquitera) 
que permeti aquesta sensació d’amagatall.   

  



5.6. Espai de material específic 

Aquest espai recull d’una manera visual i a 
partir de l’experiència els processos 
d’aprenentatge que es presenten a l’aula 
en temps real.  

Els materials utilitzats en les diferents 
propostes d’aprenentatges o d’ús quotidià 
a l’aula queden a l’abast dels infants 
perquè puguin interaccionar amb ells en 
moments de lliure circulació si així ho 
consideren oportú.  

Els materials exposats en aquest prestatge 
són de lliure ús pels infants, per tant, si hi 
ha algun material més delicat que no es vol 
que se’n pugui fer ús, quedarà guardat en 
un altre espai.  

Aquesta exposició de materials també ajuda a comunicar als adults que puguin habitar 
l’espai dels processos d’aprenentatge que s’estan duent a terme a l’aula. És una manera 
més de poder comunicar a la comunitat educativa les experiències d’aprenentatge que 
s’estan vivint a l’aula.  

 

5.7. Espai de documentació 

L’espai de documentació és un 
espai dedicat, especialment, a 
l’adult que habita l’espai o que 
hi interactua en algun 
moment. És un espai on 
mostrar les documentacions 
que es van preparant a l’aula i 
que comuniquen les vivències 
i experiències d’aprenentatge 
del grup.   

Es poden preparar altres 
documentacions pels infants 

que ajudin a reviure experiències de grup que siguin importants per a ells i elles, però 
es poden oferir en un format més adaptat a ells i elles.  

 



5.8. Espai d’experimentació 

L’espai d’experimentació no és un 
espai existent a l’aula, és un 
projecte de futur. Seria un espai, 
especialment dedicat, a l’estona 
de propostes d’aprenentatge. Es 
compon d’una taula 
d’experimentació on el material 
de provocació proposat anirà 
variant en funció de les propostes 
de l’adult. Amb aquesta proposta 
es pretén promoure l’observació 

dels diferents materials, despertar la creativitat a partir de la manipulació del material i 
enfortir les habilitats vinculades al moviment i la motricitat fina gràcies a la lliure acció 
que provoca el material.  

L’espai contindrà una taula d’experimentació i l’emmagatzematge de diferents utensilis 
que ajudin a la manipulació i a la descoberta del material.  

 

5.9. Espai d’escriptura creativa 

L’espai d’escriptura creativa també 
és un projecte de futur i pretén 
donar resposta a la necessitat dels 
infants per la comunicació i 
l’expressió entre iguals. D’aquesta 
manera ens ajuda també a posar 
en context l’aprenentatge de la 
lectoescriptura dotant de sentit 
l’habilitat de l’escriptura, motivant 
a l’alumnat a l’aprenentatge de la 
lectoescriptura.  

L’espai es pot presentar com una proposta de 
missatgeria en la qual l’alumnat s’escriu diferents cartes 
o dibuixos (depenent del nivell maduratiu i 
d’aprenentatge dels infants) oferint tota mena 
d’instruments d’escriptura i suports per crear de 
manera creativa aquests missatges. Per facilitat 
l’organització s’ofereix algun element que ajudi a fer de 
bústia, per poder rebre els missatges de la resta de companys. 
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