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TEMA DEL CURS

Didàctica de les ciències 
i del coneixement del medi

CM - CSP

Les decisions que s’hagin pres respecte
al funcionament de l’aula afectaran des
de la distribució horària fins a l’ús del mo-
biliari, passant per moltes altres que tots
tenim presents: les parets, els racons, els
ordinadors, etc., però, sobretot, afectaran
les persones que viuen dins d’aquest es-
pai, és a dir, l’alumnat i el professorat.

La nostra concepció parteix d’una manera
determinada d’entendre l’aula en la qual
l’espai i el temps són al servei de les per-
sones i dels aprenentatges.

Som hereus d’una concepció noucentista
de l’escola, on s’imposava un horari rígid
que feia pensar en el de les fàbriques. Els
temps estaven limitats per uns horaris
molt compartimentats i repetitius, iguals
per a tothom, i s’utilitzaven sirenes que
marcaven els ritmes de la vida de la
classe i de l’escola. De la mateixa ma-
nera, els aprenentatges quedaven
parcel·lats per assignatures, perquè es
partia d’una concepció molt cartesiana de
la ciència i de l’aprenentatge. En aquest
context, l’espai afavoria un tipus de comu-
nicació unidireccional, de l’ensenyant cap
a l’alumnat. 

Des d’aleshores, la societat on vivim ha
experimentat uns grans canvis (tecnolò-

Espai i temps estan estretament
vinculats amb la manera
d’entendre l’escola i l’aprenentatge

Darrere de qualsevol organització d’aula, hi ha tot un reguitzell de deci-
sions pedagògiques i metodològiques que, unes vegades, són fruit de
la tradició escolar, unes altres vegades, de les decisions de cada en-
senyant o, en el millor dels casos, dels acords presos per un equip de
mestres en el si dels claustres.

PARAULES CLAU: espai, temps, metodologies, diàleg, aula, materials educatius, ensenyant, equip de
mestres, aprenentatge.
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des d’una altra
concepció de
l’espai i del temps
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TEMA DEL CURS gics, ideològics, metodològics, d’organit-
zació), dels quals els centres docents no
poden restar al marge. Totes les escoles
s’han hagut de plantejar com s’adaptaven
als nous temps. Així, han sorgit uns cen-
tres on s’ha canviat alguna cosa perquè
tot segueixi igual, per exemple, han subs-
tituït el timbre per la música, etc. Centres
on la mestra o el mestre continua sent qui
té el coneixement i és l’encarregat de
transmetre’l al seu alumnat, el qual ni tan
sols es qüestiona aquests sabers. 

Hi ha hagut, però, uns altres centres que
han optat per trencar amb tot aquell plante-
jament noucentista. Centres que veuen l’es-
cola com un espai on l’alumnat aprendrà si
els mestres i les mestres saben escollir els
materials per potenciar l’aprenentatge, on el
paper de l’ensenyant ha passat a ser el d’un
observador dins l’aula, que ajuda a solucio-
nar els conflictes i que, quan cal, ajuda a
obrir interrogants a alguns alumnes. En
aquests casos, els ritmes els marquen els
infants. L’espai és molt important, perquè
és on hi ha un material pensat per als
educadors que faci-
lita els aprenentat-
ges. El paper de
l’ensenyant és el
d’un observador que
actua només en cas
de perill o amb de-
mandes explícites
d’algun infant quan
ho necessita. 

La concepció de l’espai i del temps ha
canviat moltíssim en les últimes dècades
i les TIC han tingut un paper molt impor-
tant en aquest canvi, perquè, entre d’al-
tres coses, han trencat amb la «linealitat»
de l’espai i del temps. Avui podem veure
o sentir qualsevol esdeveniment no no-
més perquè hagi estat gravat i penjat a la
web, sinó, fins i tot, en aquell precís mo-
ment en què ocorre, simultàniament. El
naixement de les web 2.0 ha estat una
gran revolució, perquè permeten compar-
tir informació i/o coneixement amb la
gent, també permeten construir-lo ple-
gats, la qual cosa facilita la comunicació
entre les persones. Per aquests motius,
una aula actual no n’hauria de restar al
marge.

El fet de viure en societat ens limita uns
horaris d’entrada i de sortida de l’escola
que són iguals per a tot l’alumnat del cen-
tre. Hi ha unes altres activitats que realit-
zem tots junts i que, per tant, necessiten
un horari fix per ser dutes a terme: els te-
atres setmanals, els tallers, les estones
de pati, etc. Dins l’aula, també hi ha al-
guns horaris fixos, ja sigui perquè hi en-
tren uns altres mestres o per la
importància de determinades activitats
que s’hi realitzen que no formen part dels
projectes: jocs matemàtics, assemblea de
classe, filosofia, lectura, etc.

La planificació horària a la nostra
escola

Com en tot, entre aquestes dues concep-
cions, hi ha molts matisos. Des d’aquests
matisos serà des d’on nosaltres parlarem
de l’espai i del temps.

Entenem la comunicació com una eina in-
dispensable per a qualsevol aprenentatge.
No podríem aprendre sols ni únicament
de nosaltres mateixos. Sempre necessi-
tem l’altra gent per aprendre. 

Nosaltres entenem la comunicació com el
resultat de significats construïts entre les
persones mentre interrelacionen entre
elles utilitzant els recursos de la cultura.
No entenem el missatge només com allò
que es dóna directament entre un emissor
i un receptor, sinó que nosaltres conside-
rem que passa per un conjunt de proces-
sos complexos de transformacions i
d’interpretacions. 

Per això, per a nosaltres, construir aprenen-
tatge de grup és una eina indispensable

perquè hi hagi apre-
nentatge de qualitat i
no mera repetició. 

Si la comunicació és
a la base de tot as-
soliment de conei-
xement, hi hem de
dedicar un espai i
un temps. 

L’aula com a espai de comunicació

Entenem la comunicació com
una eina indispensable per a
qualsevol aprenentatge. No po-
dríem aprendre sols ni única-
ment de nosaltres mateixos. Sem-
pre necessitem l’altra gent per
aprendre
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L’horari més flexible anirà sempre lligat
amb els projectes que tenim entre mans.
Aquests projectes no estan predefinits en
un temps concret i poden tenir un eix ver-
tebrador totalment diferent (ciència, creati-
vitat, problemes socials, l iteratura,
matemàtica, etc.).

A partir d’aquí serà quan parlarem de pla-
nificació horària. Planificació que porta-
rem a terme amb el mateix alumnat,
perquè, d’una banda, és important ensen-
yar-li a planificar i, d’una altra, fer-lo partí-
cip de tot allò que passa dins la seva aula.
Aquesta planificació no és fruit d’una im-
provisació de la mestra i dels infants, sinó
que darrere hi ha un grapat d’intencions.

La planificació horària és, per a nosaltres,
un moment d’aprenentatge entre els en-
senyants i amb els infants. En primer lloc,
són les mestres i els mestres qui planifi-
quen les direccions que prendrà el pro-
jecte. Ho fan tenint en compte el pla de
treball de principi de curs. Aquestes deci-
sions es prenen entre tot l’equip de mes-
tres que intervé a l’aula. 

També planifiquem amb l’alumnat. Partim
d’una llista d’activitats que s’han de fer
durant la setmana, preveiem amb ells

quant de temps dedicarem a cada tasca i,
finalment, busquem quin és el millor mo-
ment per realitzar-la. A principis de la set-
mana següent, revisem si hem complert
els objectius o no. Si no ha estat així, es-
brinem quins n’han estat els motius i pla-
nifiquem de nou.

Aquesta planificació horària amb els
alumnes ha d’estar oberta a canvis, pac-
tada entre aquells que la portaran a terme
i, sobretot, oberta a qualsevol revisió o im-
previst que pugui sorgir, tant intern com
extern. Si pensem que l’escola ha d’estar
oberta al món, el temps ens hi ha d’aju-
dar, però no ens pot limitar.

I, quan parlem de temps, no podem obli-
dar el que cada escolar necessita. El
temps per complir un propòsit que ha es-
tat marcat, el temps per acabar una tasca
o el temps perquè un grup arribi a un
acord. És important respectar els ritmes
de cadascú.

El temps ens ajuda a trobar moments per
poder conversar, per comunicar-nos dins

Un espai per poder-nos comunicar

Organització de l’espai 
i del temps
I P

l’aula, però sense un espai que faciliti la
comunicació, l’aprenentatge tampoc no és
possible. 

Segurament, en parlar d’espai, moltes ve-
gades ens ve al cap la distribució de les
taules i de les cadires, però, tot i que
constitueix una part molt important de l’ús
del lloc, no és l’única. 
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nosaltres, un moment d’apre-
nentatge entre els ensenyants i
amb els infants

L’horari més flexible anirà sem-
pre lligat amb els projectes que te-
nim entre mans
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lèsties externes o la mirada dels seus
companys i de la mestra. Passaria el ma-
teix en el cas que visualitzéssim el canó
projector o escoltéssim alguna explicació
de la mestra, on no tindria sentit que un
alumne quedés d’esquena a la persona
que parla. 

Com que els equips no són estàtics, ningú
no pot tenir assignat un lloc concret, sinó
que cada dia els deixarem la llibertat d’es-
collir on volen seure i quina visió de l’aula
tindran. Això no vol dir que a vegades no
sigui la mestra o el mestre qui, amb una fi-
nalitat concreta, agrupi l’alumnat. 

D’altra banda, la classe és un lloc idoni
per crear-hi petits espais o racons que

Si partim de la base que la comunicació
és el fil conductor de tot aprenentatge i
que les persones que convivim dins l’aula
som totes importants i hem de ser partí-
cips del que hi succeeix, ¿és lícit que si-
gui l’ensenyant qui, a principi de curs,
decideixi com han d’anar distribuïdes les
taules i, sovint, amb qui han de seure els
infants durant tot un curs? 

Nosaltres pensem que no. La mestra o el
mestre ha de garantir un nombre de tau-
les que permeti que tothom tingui un es-

pai còmode per poder treballar, però en
cap cas no han d’estar col·locades d’una
manera estàtica. 

La distribució del mobiliari, que és sem-
blant a totes les escoles, ha de ser flexi-
ble, a fi que es pugui treballar de maneres
diferents d’acord amb la necessitat de
cada moment. Si hem de celebrar una as-
semblea de classe, caldrà que puguem
conversar entre tots, per això haurem de
formar un gran cercle per veure’ns les ca-
res i mirar amb qui parlem. Si, en canvi,
necessitem fer alguna activitat en petit
grup, hem de poder garantir a l’alumnat
un espai més íntim on pugui treballar cò-
modament, per a la qual cosa facilitarem
la concentració del petit grup sense mo-

D’altra banda, la classe és un
lloc idoni per crear-hi petits es-
pais o racons que ens ajudaran
també a poder-nos comunicar
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TEMA DEL CURSens ajudaran també a poder-nos comuni-
car. Les parets de l’aula ens permetran
compartir els coneixements que anem ad-
quirint, allò que necessitem: mapes con-
ceptuals dels projectes; un mapa si estem
estudiant un territori; treballs de l’alumnat
si han de ser comentats, la qual cosa ens
facilitarà que puguem actuar a partir de
les idees dels altres, etc. Unes altres ve-
gades, senzillament, hi exposarem algun
treball per ser mostrat, però això es farà
amb un sentit concret. 

Cada aula té una història de l’alumnat
que hi conviu durant aquell any, el mate-
rial que ha elaborat i, darrere de cada
treball, hi trobem una història col·lectiva.
Per tant, hem de vetllar perquè aquest
material romangui en el grup al qual per-
tany i que en faciliti la consulta quan si-
gui necessari.

També disposarem d’espais més esta-
bles: el de les preguntes interessants, el
de recomanar llibres, el destinat al mate-
rial dels projectes, el de les notícies, el
dels càrrecs, el racó de biblioteca, etc.
Aquests espais permetran que l’alumnat

se situï dins l’aula i sàpiga on pot trobar
fàcilment allò que busca.

Pensem que el tipus de material que hi ha a
l’aula, així com la distribució que en fem,
ens ajudarà a saber quin tipus d’aprenen-
tatge hi duem a terme. Si hi tenim ordina-
dors, serà molt més fàcil poder buscar una
informació quan la necessitem (la immedia-
tesa de la informació), que no pas si hem
d’esperar a tenir lliure l’aula d’informàtica per
poder-hi anar. Si necessitem una lupa bino-
cular mentre dura el projecte, la tindrem al
nostre abast, sense haver d’anar cada ve-
gada al laboratori per poder-la utilitzar, etc. 

A la nostra escola, cada infant disposa
també d’un lloc per guardar-hi els seus
objectes personals: la carpeta, algun joc,
una fotografia, un treball que no ha aca-
bat, etc. Un objectiu important per a no-
saltres és que els infants respectin
aquests espais personals dels seus com-
panys i companyes.

A les aules d’infantil, tot i que partim de la
mateixa idea, l’ús dels espais és una mica
diferent del de primària. Mantenim unes
parets plenes de coneixement, amb un
lloc per a les preguntes, amb línies del
temps que ajuden a situar-nos en la histò-

Organització de l’espai 
i del temps
I P

El tipus de material que hi ha a
l’aula, així com la distribució
que en fem, ens ajudarà a saber
quin tipus d’aprenentatge hi
duem a terme
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HEM PARLAT DE:
- Organització de l’espai 

i del temps.
- Gestió i organització social

de l’aula.
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barregin a l’hora de jugar i que, per tant,
es comuniquin. 

En definitiva, al nostre parer, el més im-
portant és que tot allò que passi dins les
aules sigui fruit de decisions raonades i
pensades per un equip de mestres que
pretenen fer, dels seus alumnes, uns
bons ciutadans.  

Aquest article fou sol·licitat per GUIX: ELEMENTS D’ACCIÓ EDUCA-
TIVA el mes de setembre de 2010 i acceptat el mes de maig
de 2011 per ser-hi publicat.

les joguines, etc. Els seleccionem en
funció de la qualitat i entenem que han
de ser variats, facilitar que es relacionin
entre ells, que provin, que experimen-
tin, etc.

Per a nosaltres, el joc espontani consti-
tueix una eina de comunicació molt bona
entre iguals, per això els racons de joc
no són els mateixos a totes les aules i
permetem que els infants circulin lliure-
ment pels diferents espais, amb la qual
cosa facilitem que els diferents grups es

ria més propera, la biblioteca, els ordina-
dors, etc., però els racons de joc simbòlic
ens recorden que som en una aula de
parvulari. 

En aquestes aules, hi afavorim que els
infants puguin jugar lliurement, ja que el
joc és una de les bases del seu apre-
nentatge. Sabem que el material de què
disposen pot fomentar un tipus de joc o
un altre i, per aquest motiu, nosaltres
triem acuradament els objectes, els ma-
terials, els mobles, les eines, els estris,


