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LOGI DEL VIURE 

 

Estima el teu ofici, la teva vocació, la teva estrella, 

allò per al que serveixes, 

allò en què realment ets un entre els homes, 

esforça’t en el teu quefer 

com si de cada detall que penses, 

de cada paraula que dius, 

de cada peça que poses, 

de cada cop de martell que dones, 

en depengués la salvació de la humanitat. 

Perquè en depèn, creu-me. 

Si oblidant-te de tu mateix 

fas tot el que pots en el teu treball, 

fas més que un emperador que regeix 

automàticament els seus estats; 

fas més que el qui inventa teories universals 

només per satisfer la seva vanitat, 

fas més que el polític, que l’agitador, 

que el que governa. 

Pots desdenyar tot això 

i l’adobament del món. 

El món s’adobaria bé tot sol, 

només que cadascú 

fes el seu deure amb amor, 

a casa seva. 

 

 

Joan Maragall (1860-1911) 
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1. RESUM I PARAULES CLAU 

El centre escolar, des d’una perspectiva global, i l’aula com a punt central, hauria 

de funcionar com un ergosistema saludable -espai, higiene postural, activitat física-

. Aquesta és la proposta d’aquest treball. 

L’ergonomia serà un dels criteris bàsics a l’hora d’organitzar l’espai, el mobiliari 

de l’aula, la il·luminació i l’acústica,  de forma transversal, en la programació d’aula 

per afavorir un aprenentatge significatiu de l’alumnat el qual serà protagonista del 

seu propi aprenentatge. 

La interacció entre l’entorn -un entorn segur, reflexionat i pensat-  i l’alumnat 

facilita l’adquisició de coneixements a través de projectes vivencials, és a dir, facilita 

l’aprenentatge i el consolida.  

Provenen de diversos àmbits professionals els autors que han treballat en el 

camp de l’ergonomia, tot i que aplicada a l’aula per facilitar l’aprenentatge no n’hi ha 

tants.  

Si amb aquest treball s’aconsegueix contribuir una mica a conèixer més els 

indubtables beneficis que aporta l’ergonomia aplicada a l’aula per millorar 

l’aprenentatge de l’alumnat, la finalitat estarà més que assolida. 

Paraules clau: ergonomia, higiene postural, aprenentatge significatiu, educació 

per la salut, activitat física, entorn, transducció. 

ABSTRACT AND KEY WORDS 

The learning centre, from a global perspective and the classroom as a 

central focal point has to function as an ergonomically healthy environment – that 

promotes healthy posture and physical wellbeing.  

Ergonomics will be one of the primary criteria at the time of designing the 

space: furniture, lighting and the acoustics and when programming the curriculum 

to favour significant learning for the students in which they themselves will be the 

protagonist in their own learning. 

The interaction between the environment; an environment which is 

safe, reflexive and thoughtful, and facilitates the students' acquisition of knowledge 
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through experiencing projects, that is too say, it facilitates and consolidates 

learning. Although authors come from various disciplines, there aren't many who 

have applied ergonomics to the classroom to facilitate learning. 

If this work provides a little more knowledge regarding the undoubtful 

benefits that ergonomics contributes to the classroom to improve student learning, 

the aim will have been partially  achieved. 

Key words: Ergonomics, healthy posture, significant learning, health education, 

environament, transduccion. 
 

 

2. JUSTIFICACIÓ 

El que faig és poc important  

però és molt important que ho faci. 

Gandhi 

 

L’interès que ha portat a tractar el tema de l’ergonomia ve de temps endarrere. 

L’autora d’aquest treball és diplomada en fisioteràpia1 des de 1992, tot i 

desenvolupar la seva tasca en l’àmbit assistencial, ha mantingut sempre una actitud 

activa i un interès cap a la prevenció dels problemes múscul-esquelètics de les 

persones per al seu benestar en una òptima qualitat de vida. 

La fisioteràpia té com objectiu facilitar el desenvolupament, manteniment i 

recuperació de la màxima funcionalitat i mobilitat de la persona per a l’adaptació a 

l’entorn. El professional de la fisioteràpia realitza promoció i educació de la salut, 

prevenció dels factors de risc i tractament de la patologia mitjançant, entre altres, 

tècniques manuals i agents físics. La mà és la principal eina de treball del 

                                                      
1 L'Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix la Fisioteràpia com “l'art i la ciència del tractament 

per mitjà de l'exercici terapèutic, calor, fred, llum, aigua, massatge i electricitat” i defineix la salut com 

“l’estat complert de benestar físic, mental i social i no només absència d’afeccions i malalties”. 

 



 

- 6 - 
 

ERGOMIA A L’AULA PER A UN APRENENTATGE SIGNIFICATIU 

fisioterapeuta i l’ull -l’observació- el que observa i analitza l’entorn per a una òptima 

avaluació dels factors de risc i una efectiva i eficaç, a ser possible, planificació per 

resoldre´ls. (Catalunya, 2009) 

L’educació per la salut (EpS) constitueix una eina per prevenir la malaltia i 

promoure la salut transmetent informació i hàbits saludables a les persones, en 

aquest cas a l’alumnat, amb l’objectiu que adoptin postures saludables en la vida 

quotidiana, dins i fora de l’aula, creant una base on assentar l’aprenentatge. 

La fisioteràpia ajuda la persona a adaptar-se a l’entorn i l’ergonomia adapta 

l’entorn a la persona. En la piràmide de Maslow2 s’explica quin és el procés fisiològic 

i psicològic de la motivació i indaga en les necessitats humanes de reconeixement i 

autorealització. Fig. 1 

Fig. 1  

Disseny: Jmarchn 
 

D’ençà l’inici dels estudis de Màster en Formació del Professorat -MFP-, 

sorgeix la motivació per tractar l’ergonomia a l’escola com un recurs pedagògic força 

interessant. Es reconeix un estret vincle entre una disciplina i l’altra, molt difícil 

d’obviar. Ergonomia i aprenentatge avancen juntes en un trajecte de llarg recorregut. 

                                                      
2 Les necessitats humanes  estan jerarquitzades de forma que primer es satisfà la necessitat més 

bàsica per anar ascendint progressivament fins arribar a la necessitat d'autorealització (Maslow). 



 

- 7 - 
 

ERGOMIA A L’AULA PER A UN APRENENTATGE SIGNIFICATIU 

Aquesta conjuntura ofereix una base ben ferma sobre la que es pot començar 

a treballar en el TFM dedicat a l’ergonomia a l’aula per a un aprenentatge 

significatiu. Quan hom s’introdueix en el mon de l’educació amb actitud positivament 

constructivista es cerca i recerca qualsevol recurs perquè l’aprenentatge esdevingui 

significatiu.  

Es parteix de la tesis que l’ergonomia a l’aula facilita l’aprenentatge de 

l’alumnat de forma més significativa que si no es tingués en compte aquest aspecte. 

3. INTRODUCCIÓ: ERGONOMIA I RELACIÓ PERSONA-ENTORN 

La relació espai-persona per l’aprenentatge  
és necessària i complementària. 

 

 

Fig. 2 imatge: rmohan101 

La figura 2 intenta transmetre la importància d’adaptar l’entorn a les persones 

i si és de forma divertida, molt millor que amb emoció s’aprèn més i millor. 

Existeixen dos tipus de plantejaments pel que fa a la relació persona-entorn. 

Un és el procústeo3 o d’adaptació de la persona a l’entorn. L’altre és l’ergonòmic o 

adaptació de l’entorn a la persona. El plantejament procústeo és el més freqüent en 

el disseny d’objectes d’ús quotidià però alguna cosa està canviat i evolucionant cap 

al plantejament ergonòmic. 

                                                      
3 Procusteo era un personatge de la mitologia grega que feia adaptar les persones als objectes, en 
aquest cas a un llit, tallant-les o estirant-les si era necessari.  



 

- 8 - 
 

ERGOMIA A L’AULA PER A UN APRENENTATGE SIGNIFICATIU 

En aquest apartat s’extreuen diverses definicions d’ergonomia però ja es veurà 

que en definitiva coincideixen totes elles en la idea clau de relació persona-entorn. 

Tot i que la idea d’ergonomia ve de l’antiga gràcies, el terme ergonomia va 

estar proposat el 1857 per Wojciech Jastrzebowski en l’article “Assaigs sobre 

l’ergonomia o ciència del treball”, l'ergonomia és una disciplina moderna. El terme 

ergonomia deriva dels vocables grecs ergon i nomos -treball i llei-, respectivament 

(Stubbs, 2000). Es defineix com l'estudi del treball en la seva definició més simple 

proporcionada per aquest sentit etimològic. L'ergonomia es nodreix de 

coneixements de múltiples àmbits tot i que actualment hi ha un clar domini del 

disseny industrial (Dul et al, 2012).  

La International Ergonomics Association (IEA) és l’organisme internacional 

que ha ofert la definició actualment més acceptada. Aquest organisme identifica tres 

àrees bàsiques dins la disciplina de l'ergonomia: l’ergonomia física, l’ergonomia 

cognitiva i l’ergonomia organitzacional. L’ergonomia física s’entén com el domini que 

es relaciona amb les característiques anàtomo fisiològiques i antropomètriques dels 

humans i amb com aquestes afecten o es relacionen amb l’activitat física. 

L’ergonomia cognitiva s’encarrega dels processos mentals i de veure com aquests 

afecten les interaccions de les persones i dels altres elements del sistema d’on 

formen part. Finalment, l’ergonomia organitzacional es preocupa per l’optimització 

del sistema sociotècnic, tenint en compte tant l’organització estructural com les 

polítiques i els processos on es desenvolupa l’activitat.  

Si bé des d'un punt de vista de la disciplina s'ha obert la mirada cap als àmbits 

no laborals, l'actual situació de l'ergonomia es basa, en gran part, en la seva relació 

directa amb el treball (Warren, 2004).  

Amb una visió no tan industrial es veu l’ergonomia com la intersecció de 

diversos i complementats coneixements en el camp de la cultura multidisciplinari -

ciències de la salut, enginyeria, arquitectura, ciències socials, medicina, psicologia, 

pedagogia, etc.- que estudia, analitza i gestiona les necessitats, capacitats i 

habilitats dels éssers humans per facilitar la relació d'aquests amb els entorns i 
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sistemes dels quals formen part buscant les millores tant per a les persones com 

per als sistemes a fi de cercar l’adaptació mútua òptima i d’aconseguir condicions 

de seguretat, confort, eficàcia i eficiència. (Ferrer, 2003) Explicat més senzillament, 

l’ergonomia és el conjunt de coneixements multidisciplinaris aplicats per tal que el 

treball, els sistemes i els ambients s’adaptin a les capacitats i limitacions físiques i 

mentals de la persona i els ergonomistes contribueixen al disseny dels treballs, 

productes i ambients per tal de fer-los compatibles amb les necessitats, habilitats i 

limitacions de les persones.(Ergonomía, n.d.) 

L’ergonomia s’ocupa d’estudiar les característiques i necessitats, capacitats i 

habilitats de les persones per establir uns criteris de disseny de productes, entorn i 

ambient. El producte final haurà de ser un espai reflexionat i pensat. 

L’objectiu de l’ergonomia4 és adaptar el treball a les capacitats i possibilitats 

del ser humà i els elements de treball ergonòmics es dissenyen tenint en compte 

qui ha de fer-ne ús. Els productes i treballs es dissenyen per a les persones i no al 

contrari.  

L’ergonomia sempre ha anat enfocada a l’àmbit laboral. En aquest treball la 

mirada va cap a l’espai aula, on l’alumnat desenvoluparà la seva tasca 

d’aprenentatge a més a més de la tasca docent del professorat. Abans es treballava 

en la promoció de la salut dels escolars i actualment es treballa més en la prevenció 

de riscos laborals; per tant, els escolars han quedat fora de l’àmbit d’intervenció, 

quan dins dels centres docents comparteixen una gran diversitat de riscos 

relacionats amb el treball de cadascú. A l’àmbit escolar no s’hi para gaire atenció 

pel que fa a l’ergonomia tot i que un estudi ergonòmic podria millorar el confort i 

reduir la càrrega física i mental de l’alumnat. 

Una característica intrínseca de l’ergonomia seria l’adaptabilitat i flexibilitat a 

cada cas particular, per tant, no seria possible una aula ergonòmica estàndard, 

                                                      
4 Existeixen diferents mètodes per a l’avaluació ergonòmica de la càrrega postural: Rula, Fanger, 

Reba, Owas, etc.  
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homogènia sinó que s’haurien de veure les característiques de l’alumnat que 

l’utilitzarà i adaptar el treball, mobiliari, organització al mateix.5  

El disseny i adaptació de productes en àmbits per a persones amb limitacions 

funcionals -persones grans, amb discapacitats- també és l’àmbit d’actuació de 

l’ergonomia. Una correcta aplicació de l’ergonomia a l’aula podria millorar la 

satisfacció de l’alumnat, la motivació i ben segur contribuir a millorar el seu 

aprenentatge. La productivitat de l’alumnat, en el sentit d’aprenentatge significatiu, 

en sortiria sempre beneficiada i reforçada. 

En el context de l’aula s’atendria a aspectes ergonòmics per tal de prevenir 

problemes de salut -bàsicament problemes d’esquena- que poden comportar altres 

alteracions i ser perjudicials per a l’equilibri mental i social podent arribar a 

somatitzar-se. 

Els darrers anys, l’ergonomia ha esdevingut un ensenyament a molts països, 

bé com a assignatura, bé inclosa com a part del programa d’una assignatura o, fins 

i tot, com a llicenciatura. Al nostre país el plantejament ergonòmic, en general, no 

ha evolucionat tant i molt menys en l’àmbit concret de l’ensenyament. En aquest 

treball, es repetirà la idea contínuament, es planteja l’ergonomia a l’aula com a eina 

per a l’aprenentatge significatiu6 de l’alumnat, incidint directament sobre el mateix, 

tot i que la intervenció sobre el docent provocaria un efecte beneficiós sobre 

l’alumnat i a la inversa ja que la participació dels dos agents provoca un efecte 

beneficiós comú. 

                                                      
5 La individualització del plantejament ergonòmic a l’aula arriba fins a l’alumnat amb la necessitat 

funcional més específica. 

6 La teoria d’aprenentatge significatiu ofereix un marc teòric de referència que facilita el 

desenvolupament de la tasca educativa, així com el disseny de les tècniques educacionals. 

L’aprenentatge significatiu es constitueix com a fonament de cara al procés educatiu, i el valora com 

un mecanisme i una eina òptima a fi d’assolir l’adquisició, l’emmagatzematge i la transformació d’un 

gran volum d’idees i informació de diversos àmbits de coneixement (Caminal, n.d.) 
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Pel que fa a la prevenció dels riscos ergonòmics que afecten el docent dins de 

l’aula, com ara les condicions ambientals -temperatura, ventilació, il·luminació, 

soroll- i les dimensions del seu mobiliari, el docent treballarà amb menys 

sobrecàrrega -postural, vocal, exigència psicològica-, i l’alumne rebrà més suport de 

part del professorat; però si l’alumne disposa d’un mobiliari incòmode i poc adaptat 

o no té prou llum, el seu nivell d’atenció disminuirà tal com la motivació, l’interès i 

això es pot traduir amb una actitud disruptiva a l’aula, que acabarà per distorsionar, 

en algun moment, interferint en l’aprenentatge de l’alumnat i en la tasca del 

docent.(Arellano, Balaguer, Embuena, Noguera, & Gay, 1912) 

Entendre els conceptes d'ergonomia en el context educatiu és una tasca difícil 

i constitueix un repte defensar i demostrar l’evidència de la implicació de l’ergonomia 

en l’aprenentatge de l’alumnat del s. XXI.  

Es planteja la necessitat de qualitat de vida educativa, concepte tal vegada 

difícil de definir però que es pot explicar com el conjunt de condicions d’estudi que 

no afecten la salut i que a més a més ofereix els mitjans adequats per afavorir 

l’aprenentatge significatiu a través del desenvolupament personal, la participació en 

el procés d’aprenentatge, en la motivació, l’autonomia, etc. Com s’ha vist en la 

piràmide de Maslow.  

Així mateix s’hauria de tenir en compte que les necessitats de les persones 

varien tal com les circumstàncies socials. De fet, l’objectiu de l’ergonomia és d’una 

rellevància social extraordinària i que probablement no ha rebut l’atenció que es 

mereix i és que la relació espai-persona per l’aprenentatge és necessària i 

complementària. 

L’espai pot determinar l’aprenentatge i per tant, és un factor didàctic a valorar 

i acaba sent un acompanyant perfecte pels processos d’aprenentatge de l’alumnat. 

L’espai és el reflexa de l’activitat de la vida d’una persona, a l’aula, a casa, etc. Si 

es modifica l’espai es pot modificar la manera d’aprendre fent-la individualitzada i 

personalitzada. 
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S’introdueix aquí el terme de transducció7 que adaptat a les circumstàncies, 

significa posar diferents realitats en contacte per generar una nova realitat 

reflexionada i diferent. S’entén com la culminació del procés de canvi que parteix de 

l’anàlisi de necessitats existents i de la voluntat i desitjos de la persona que 

conformen la comunitat educativa. La transducció en els espais, a l’aula, vendria a 

ser l’ergonomia a l’aula en tota la seva dimensió i tema principal d’aquest TFM.  

4. OBJECTIUS 

És una cosa bastant repugnant, l’èxit.  
La seva falsa semblança amb el mèrit  

enganya els homes. 
 

Víctor Hugo 
 

Aquest TFM vol sumar esforços en la defensa del canvi educatiu per a una 

millor qualitat de vida de l’alumnat.  

1. S’intentarà identificar, analitzar els factors de risc que podrien afectar la salut 

física de l’alumnat en el seu dia a dia a l’aula.  

2. Elaborar una proposta factible per reduir els factors de risc -mals hàbits 

posturals i sedentarisme- per prevenir lesions. 

3. Plantejar una iniciativa que afavoreixi un entorn ergonòmic amb unes 

condicions òptimes que promoguin la motivació i l’interès de l’alumnat en 

l’autonomia i en el seu propi procés d’aprenentatge. 

4. Deixar implícita l’atenció a la discapacitat gràcies a un plantejament inclusiu 

de l’ergonomia aplicada a l’aula. El disseny i adaptació de productes en 

àmbits per a persones amb limitacions funcionals -persones grans, amb 

discapacitats- també és l’àmbit d’actuació de l’ergonomia. 

 

                                                      
7 Transducció s’utilitza en genètica per indicar una transferència d’ADN. Transducció de senyal fa 

referència al procés en el que una cèl·lula converteix un tipus de senyal o estímul en un altre. 
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5. MARC LEGAL EN SALUT LABORAL I ESCOLAR 

Tot està per fer i tot és possible. 
Miquel Martí i Pol 

 
 La política educativa estableix el marc  legal perquè es vetlli per a una òptima 

salut escolar: 

- Llei 1/1994 del 28 de març sobre salut escolar. 

- Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals 

- R. D. 486/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 

en els llocs de treball. 

- R. D. 487/1997, de 14 d’abril, sobre manipulació de càrregues. 

- Llei 10/2002 LOCE i Llei 2/2006 LOE  

- Llei 8/2013 per a la millora de la Qualitat Educativa en la qual s’estableix que 

es promourà la pràctica diària d’esport i exercici físic durant la jornada 

escolar, garantint un desenvolupament adequat per a afavorir una vida 

activa, saludable i autònoma. 

- Real decret 126/2016 en el qual s’estableix el currículum bàsic de l’Educació 

primària de salut en el qual s’estableix que les administracions educatives 

adoptaran mesures perquè l’activitat física i la dieta equilibrada formin part 

de la formació de l’alumnat. 

Els darrers anys, a Espanya, l’ergonomia ha rebut un fort impuls des de la 

perspectiva del món laboral. L’any 1995, amb la promulgació de la Llei de prevenció 

de riscos laborals8, es fa efectiu el dret constitucional de protecció de la salut al lloc 

de treball, recollit genèricament a la Constitució Espanyola de l’any 1978. L’any 

1997, amb el Reial decret sobre Serveis de Prevenció9, es genera l’especialitat 

                                                      
8 Llei 31/1995 del 8 de novembre de 1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 

9 Reial Decret 39/1997 del 8 de novembre de 1995 de Prevenció de Riscos laborals.  
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d’Ergonomia i Psicosociologia Aplicada. Tots dos han facilitat la promulgació de 

diversos decrets sobre aspectes ergonòmics a l’entorn laboral que s’haurien de tenir 

en consideració. 

Seria interessant que aquesta normativa s’incorporés de ple i amb ple dret a 

les metodologies docents en els centres educatius per tan de promoure la cultura 

preventiva i aconseguir llocs de treball i d’estudi segurs i saludables, tant per al 

professorat com per l’alumnat. 
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6. ESTAT DE LA QÜESTIÓ 

Si he pogut veure més lluny que els altres,  
només és perquè em trobo  

sobre les espatlles de gegants 
 

Isaac Newton 
 

En aquest punt s’exposa el que es coneix sobre el tema de l’ergonomia a l’aula. 

No ha estat un tema profundament investigat, sobretot en el nostre país, tot i que 

l’evidència sembla ser que realment existeix, és a dir, que un entorn ergonòmic 

influeix directament en l’aprenentatge de l’alumnat tal com demostren estudis com 

el de la Universitat de Salford -annex 1-, el projecte Horitzó 2020 de Jesuïtes 

Educació (EDUCACCIÓ, n.d.), l’escola Ridolaina , etc. Cada vegada més escoles 

del nostre país introdueixen canvis en l’espai-aula per millorar l’aprenentatge de 

l’alumnat. 

En el procés de feina d’aquest TFM s’ha contactat amb diverses escoles de 

Catalunya que segueixen el criteri de l’ergonomia com a eina no només de promoció 

de la salut sinó de facilitador de l’aprenentatge i que han promogut algun canvi en 

l’escola. Aquests canvis han anat dirigits als hàbits d’higiene postural per prevenir 

problemes de salut i a dotació o substitució de mobiliari ergonòmic. 

L’escola Ridolaina de Montellà, als Pirineus va tenir la iniciativa de canviar el 

mobiliari d’una aula substituint les cadires per pilotes de Bobath.10 (Ara.cat, 2011) 

L’escola la Serreta d’Alella ha incorporat nou mobiliari ergonòmic per millorar els 

hàbits posturals dels alumnes. (Infantils, Creaci, & Serreta, n.d.) 

L’escola Mowgli d’Igualada ha promogut hàbits d’higienen postural entre 

l’alumnat. En el darrer parràgraf es podrà llegir l’explicació del projecte. (Giné, 2011) 

El projecte HORITZÓ 2020 de Jesuïtes Educació pretén donar un impuls al canvi 

educatiu cap a una escola del s.XXI. Ja són vàries les escoles de Jesuïtes Educació 

                                                      
10 La pilota Bobath és una pilota suau i resistent, de gran diàmetre que facilita el treball de l’equilibri 

i la coordinació i que ajuda a treballar la musculatura de l’esquena i la abdominal. 
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que han reflexionat i pensat sobre la influència de l’espai en el procés 

d’aprenentatge de l’alumnat. 

En 2000, el grup treball Salut Docent Rosa Sensat11 planteja la promoció de la 

salut a l’escola i millora de les condicions de salut en els centres docents com una 

manera més d’incrementar la qualitat de l’ensenyament. Aquest plantejament ha 

anat evolucionant i a dia d’avui ja no s’entén cap activitat de l’associació que no 

tingui en compte aquest aspecte. 

En novembre de 2011, l’escola Mowgli acull la campanya “La Fisioteràpia a 

l’escola”. L’objectiu de les jornades és incidir positivament en els hàbits posturals 

dels més joves.  

Cal conscienciar l’alumnat que s'ha de mantenir una bona higiene postural per 

no tenir problemes quan siguin adults  ja que "un 10% dels infants de 10 anys 

presenten mal d'esquena, percentatge que augmenta fins a un 70% al final del 

creixement", explica César Galo García, metge especialista en ortopèdia pediàtrica 

de l'Hospital de la Vall d'Hebron, de Barcelona. A banda d'això, es vol incidir a que 

els joves practiquin esport per reforçar la musculatura i així ajudar a mantenir bones 

postures, ja que, tal com s'ha dit, molts nens quan arriben a casa no es mouen de 

l'escriptori, l'ordinador i els videojocs.  

El director del Centre Específic de Recerca per a la Millora i Innovació de les 

Empreses de la Universitat Politècnica de Catalunya i doctor en Enginyeria Industrial 

i Psicologia, Pedro R. Mondelo, és un dels principals impulsors de l’ergonomia en 

l’àmbit espanyol: “l’ergonomia a Espanya que va néixer aquí a l’escola d’enginyers, 

està adulterada per una visió “enginyeril” de l’ergonomia, vull dir, és inevitable. I 

l’ergonomia si hagués nascut a la facultat de medicina [...] seria mèdica, i si hagués 

                                                      
11 L’Associació de Mestres Rosa Sensat és un moviment de renovació pedagògica, creada al 1965 

que continua treballant per la millora de l’educació. 
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nascut a la de psicologia [...] és que això és inevitable”. (Mondelo, Gregori, & Barrau, 

n.d.) 

El professor Peter Barret de la Universitat de Salford a Manchester, en un 

estudi pilot12 defensa que el disseny de l‘entorn de l’aula pot afectar al progrés 

acadèmic de l’alumnat. L’estudi relaciona el progrés de l’aprenentatge amb les 

característiques físiques dels espais. 

L’entorn de l’aula pot afectar el progrés acadèmic de l’alumnat fins a un 25%. 

Aquesta és la conclusió de l’estudi realitzat durant el curs acadèmic 2011-2012 per 

la Universitat de Salford de Manchester.  

El resultat no sorprèn ja que s’entén clarament que un entorn físic agradable, 

acollidor i que disposa dels elements necessaris facilita la tasca tan al docent com 

a l’alumnat millorant la qualitat dels resultats.  

L'ergonomia és un factor imprescindible per a poder assegurar el rendiment i 

l'eficiència de qualsevol tasca, però també la salut dels que la desenvolupen. S’hi 

inclouen també les condicions lumíniques i l’acústica. 

Així mateix, els interiors i exteriors es poden dissenyar per permetre noves 

formes d’organització i creació d’experiències que promoguin nous paràmetres en 

les relacions.  

En una altra visió de l’espai, tal vegada no des del punt de vista ergonòmic 

trobem que a Dinamarca va tenir lloc una reforma del model pedagògic a secundària 

focalitzada en la innovació i en l’aprenentatge autònom. Seguint aquestes directrius 

es va dissenyar l’Ørestad College, una escola pràcticament sense parets interiors i 

sense divisió en aules. L’escola està organitzada al voltant d’una escala circular que 

                                                      
12 A l’estudi van participar 751 estudiant de Blackpool, Anglaterra, repartits en aules amb diferents 

entorns d’aprenentatge. Es va avaluar per una banda el nivell en matemàtiques, lectura i escriptura 
de l’alumnat a l’inici i al final del curs acadèmic. Per una altra banda, es van avaluar les condicions 
de les aules: orientació, llum natural, soroll, temperatura, entre altres condicions de l’entorn. 
 

 

http://www.salford.ac.uk/built-environment/about-us/news-and-events/news/study-proves-classroom-design-really-does-matter
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en la seva pujada va creant diferents zones a mesura que va rotant. La visibilitat 

entre les zones de l’escola és total, i també hi ha transparència amb l’exterior. 

D’aquesta manera es crea una diversitat d’espais interconnectats i d’una enorme 

flexibilitat que faciliten l’aprenentatge col·laboratiu. Els arquitectes van tenir en 

compte la manera com els adolescents pensen, aprenen i es relacionen per a crear 

uns espais adaptats a ells.  

Com a curiositat, s’observa que una part important dels especialistes que 

treballen en ergonomia a Colòmbia són professionals del camp de la salut: 

infermeres, fisioterapeutes o terapeutes ocupacionals, mentre que a Espanya hi ha 

un clar predomini dels professionals de l’àmbit de l’enginyeria.  

Finlàndia destaca per la qualitat del seu model educatiu en un sistema 

universal, gratuït i inclusiu que empodera la professió docent. El model educatiu 

finlandès treballa en el disseny de l’espai escolar amb l’objectiu d’afavorir canvis 

metodològics en les formes d’aprendre i d’ensenyar. A les escoles de Finlàndia 

tenen una actitud ergonòmica, adaptant productes i sistemes a l’alumnat segons les 

seves necessitats individuals: espais lluminosos, segurs, confortables, reflexionats 

i pensats. 

Fora del nostre país estan més avançats en aquest tema i s’han portat a terme  

iniciatives força interessants i cap a on hi ha girades moltes mirades . Idò be, partint 

de l’evidència no es pot negar que l’escola al nostre país encara està a gran 

distància d’apropar-se a un plantejament ergonòmic a les aules però que va ben 

encaminada.  
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7. DESENVOLUPAMENT DE LA PROPOSTA 

La imatge modificada de l’Home de Vitrubio de Leonardo il·lustra en tres 

posicions tots els aspectes d’higiene postural que cal tenir en compte en posició de 

peu, assegut i en posició d’astronauta13 -Fig. 3-. 

Fig. 3  

Imatge: seguridadysalud 

 

 
 

7.1. LA COLUMNA VERTEBRAL 

En primer lloc es fa una breu explicació de la columna vertebral. Per introduir 

l’ergonomia en l’àmbit educatiu serà interessant donar unes pinzellades sobre la 

importància de protegir la columna vertebral i conèixer-la una mica més. 

La columna vertebral, també coneguda com espina dorsal, està formada per 

vèrtebres -cervicals, dorsals, lumbars i sacre-, discos Inter vertebrals i medul·la 

espinal. Actua com un conducte de comunicació amb el cervell per les senyals que 

                                                      
13 La postura d’astronauta és la posició de màxima relaxació muscular establerta per doctora 

Corinne Lelong com a òptima forma de seure i sobre la qual Antonio Bustamante ha desenvolupat 
una exhaustiva investigació . 
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es reben i es transmeten per la columna vertebral. Presenta una funció d’estructura, 

d’estàtica i d’equilibri.  

La columna vertebral vista de davant ha der ser recta -Fig. 4-. Si apareixen 

desalineacions es tracta d’una escoliosi i en una visió lateral presenta 4 curvatures 

fisiològiques que compleixen una funció biomecànica. 

Fig. 4  

Imatge: micolumnasana 

Les tres curvatures superiors -lordosi cervical, cifosi dorsal, lordosi lumbar- són 

dinàmiques pel fet que entre vèrtebra i vèrtebra s’hi disposen els discos Inter 

vertebrals que uneix una vèrtebra amb l’altra permetent el moviment de la columna 

vertebral i absorbint les pressions del pes i del moviment. La darrer curvatura és el 

sacre i està format per cinc vèrtebres soldades entre sí i el còccix. 

Més que de músculs en concret es parla de cadenes musculars que per 

relacionar-les amb el moviment és una terminologia més adient. Les cadenes 

musculars poden ser estàtiques -la inspiradora, la posterior i dos anteriors- i 

dinàmiques. En el següent punt, quan es parli d’higiene postural, es tenen en 

compte les cadenes musculars i les postures. 

Es defensa la teoria, desenvolupada ja en els anys 50, de la concepció “global” 

del cos i del funcionament del sistema muscular. Cada cadena muscular es 

comporta com un únic múscul i en la postura d’assegut, l’adoptada per l’alumnat en 

un 80-90% de la jornada, serà la cadena muscular posterior la que més problemàtica 

pot presentar per l’escurçament a que es veu sotmesa en la postura d’assegut. 
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7.2. DISFUNCIONS FISIOLÒGIQUES MÉS HABITUALS 

El mal d’esquena té una alta prevalença en joves i adolescents estudiants i va 

relacionat amb els següents factors de risc: sedentarisme, hàbits posturals i entorn 

escolar/mobiliari. 

Les alteracions de la columna vertebral representen un greu problema de Salut 

Pública tant per la seva incidència com pel poder invalidant així com l’alt índex 

d’absentisme laboral. (López Aguilar & Cuesta vargas, n.d.) 

El mal d’esquena es presenta en un 10% dels nens de 10 anys, percentatge 

que pot augmentar fins a un 70% al final del creixement, entre els 16 i 21 anys, 

aproximadament, segons l’OMS. -Fig. 5- 

Els problemes de salut relacionats amb una mala higiene postural poden 

condicionar l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge.  

Fig. 5  

  imatge: cuidandonosport 

Les alteracions més freqüents que poden provocar els mals hàbits posturals en 

el cos i ja des d’edats primerenques.  

- Hiperlordosi lumbar, que no és més que l’augment exagerat de la curvatura 

lumbar o lordosis. 

- Rectificació de la columna cervical perdent la seva corba fisiològica. 

- Hipercifosi dorsal, que és l’augment exagerat de la curvatura dorsal o cifosis. 

- Contractures musculars. 

- Escurçament de la cadena muscular posterior. 
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- Alteració postural. 

- Fatiga.  

- Coccigodinia, dolor al còccix, part final de la columna vertebral. 

- La tensió muscular mantinguda, els traumatismes, etc., poden arribar a provocar 

hèrnia discal o hèrnia de disc que és quan els disc Inter vertebral es trenca en 

les seves fibres i permet la sortida del nucli provocant seriosos problemes que 

poden anar des d’una neuràlgia fins la invalidesa. 

- Bloqueig de la respiració. 

- Falta de concentració. 

Actualment amb l’ús de les TIC s’està evidenciant el risc que comporta una falta 

d’higiene postural. En la següent imatge es veu com es va alterant la posició de la 

columna vertebral cervical i que fàcilment pot comportar problemes de salut -Fig. 6- 

Fig. 6  

imatge: Fisioterapiagalego 

 
 

7.3. HIGIENE POSTURAL 

Es podria definir la higiene postural com les mesures que es podem adoptar 

per a l’aprenentatge correcte de les activitats o hàbits posturals que l’individu 

adquireix durant el seva vida així com les mesures que faciliten la reeducació 

d’actituds o hàbits posturals adquirits prèviament de manera incorrecta. Dit més 

senzillament, mesures per educar o reeducar hàbits posturals nocius per la salut 

corporal. 
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Des dels temps d’Hipòcrates, es poden trobar una llarga tradició mèdica de 

preocupació pel fet que, derivat de mals hàbits, usos de l’entorn o postures de 

treball, o bé a causa de un ambient insà, es poden generar, a la llarga, problemes 

de salut. Actualment l’ergonomia, en el seu enfocament interdisciplinari, treballa 

amb l’objectiu d’augmentar el rendiment de les persones en cada àmbit particular. 

Es considera una de les eines fonamentals per a una cultura preventiva, més enllà 

d’un propòsit productiu, que també, ja que és cert que el rendiment augmenta quan 

l’entorn de treball és amable, confortable i saludable amb la ment i el cos del 

treballador i, en aquest cas, de l’alumnat. (Romañá, 2003) 

La posició de bons hàbits posturals ajuda a prevenir possibles trastorns 

musculars i esquelètics provocats per l’adopció de postures forçades, inadequades 

o pel mal ús de motxilles, punt important a tenir en compte. Aquest tipus de trastorns 

són un problema comú, que apareix en forma d’àlgies musculars provocades des 

d’una edat molt primerenca. En l’actualitat, la incidència de les alteracions de la 

columna vertebral -escoliosi, hipercifosi, etc.- és alta. Per això s’ha d’actuar en la 

prevenció del dolor des de la infantesa, corregint mals hàbits i adoptant postures 

correctes14 i moviments adequats en activitats quotidianes, fins que resultin 

espontànies i naturals. 

Hi ha persones que des del seu naixement o al llarg de la seva vida pateixen 

alteracions en el seu organisme que els impediran adquirir o mantenir uns hàbits 

posturals correctes. 

A continuació es plantegen una sèrie d’hàbits posturals per a una bona salut 

de la columna vertebral. 

                                                      
14 Postura correcta o ideal és la que no sobrecarrega la columna ni altre element de l’aparell 

locomotor. I postura incorrecta és la que sobrecarrega les estructures òssies, tendinoses, musculars 

vasculars, etc., desgastant l’organisme de manera permanent afectant sobretot la columna 

vertebral.(Ortuño, Medina & García, n.d.) 
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- Evitar estar massa temps en la mateixa postura, anar alternant les tasques. 

Posicions mantingudes fan sofrir la columna. 

- Evitar mantenir l’esquena en posicions forçades. Les corbes fisiològiques de la 

columna no han d’augmentar-se. 

- Descansar entre diverses tasques. No s’han de realitzar grans esforços, ni 

tampoc esforços petits i molt repetits en el temps. 

- Tenir un correcte espai de treball. Adequar l’altura de les cadires, taules, la 

posició de l’ordinador. Les postures forçades no són les adequades.  

- En estar aixecats, s’ha de tenir l’esquena recta, respectant les curvatures 

fisiològiques. 

- Tota la planta del peu en contacte amb el terra i lleugerament separats. Per estar 

molt temps aturat, s’ha de posar un dels dos peus damunt d’un tamboret i anar 

alternant-ho. 

- S’ha de procurar interrompre la posició estàtica, de tant en tant, donant alguns 

passos o recolzant-nos en algun lloc. 

- Caminar amb bona postura, alçats. Amb la mirada a l’horitzó amb una actitud de 

mirar la vida. 

- Usar sabates còmodes.  

- Evitar sabates de taló alt, ni tampoc massa pla. La mesura adequada està entre 

1.5 i 3 cm. 

- Per abaixar-se a recollir algun objecte del terra s’han de separar els peus per 

augmentar la base de sustentació. Abaixar-se flexionant els genolls i mantenint 

l’esquena recta. Agafar- ho el més a prop possible del cos i aixecar-ho amb la 

mínima participació de l’esquena, fent la força amb les cames. No s’ha d’aixecar 

l’objecte sense assegurar la postura del cos. 

- Per moure objectes pesats s’ha de recolzar l’esquena a l’objecte i pitjar-lo amb 

les cames. Si s’arrossega o pitja amb els braços provoca una gran sobrecàrrega 

lumbar. No s’ha de mantenir la respiració en realitzar un esforç. Sempre serà 

convenient espirar l’aire. 
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- La postura d’assegut, el mes enrere possible, mantenint l’esquena recta i 

alineada, sense tensions en les espatlles, ben recolzada amb el respatller, 

asseguts sobre tota la base del seient. Recolzar els peus al terra, lleugerament 

separats. Genolls alineats amb la vertical dels peus i en flexió de 90º. Si els peus 

no arriben al terra, s’han de recolzar sobre un tamboret o altri. Evitar creuar les 

cames o tenir-les penjant. Aquest idea de postura es complementa amb la 

d’Antonio Bustamante, la postura de l’astronauta, que s’explicarà més endavant. 

Les posicions més adequades per estar tombat per a un correcte descans de la 

columna: 

- En decúbit lateral, de costat (la millor posició), la columna es troba correctament 

alineada i tots els segments suporten el mateix pes. En aquesta postura el maluc 

i genolls queden flexionades, i el cap i les cervicals alineades amb la columna. 

- En decúbit supí, de cap per amunt, s’ha de col·locar un coixí davall els genolls, 

per permetre que la columna lumbar quedi totalment recolzada. 

- No es recomana dormir en decúbit pro, de cap per avall. Aquesta postura 

augmenta la curvatura de la columna lumbar, i manté les cervicals en una 

postura forçada en haver de mantenir el coll girat. Encara que és acceptable si 

es col·loca un coixí davall l’abdomen per disminuir la curvatura lumbar. 

- Per aixecar-se del llit, tant en decúbit supí com en lateral, s’han de doblegar els 

genolls, girar-se de costat, incorporar-se de costat fent força amb el braç que 

està en contacte amb el llit, quedant així asseguts. 

Es important assenyalar que independentment de la posició del cos d’una 

persona, sigui assegut, estirat o de peus, la columna vertebral ha de conservar 

sempre les seves corbes fisiològiques. 
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7.4. HIGIENE POSTURAL A L’AULA 

La posició asseguda, tot i que pot semblar exempta de treball muscular, es 

manté mitjançant contracció muscular contínua i sostinguda. Caminar, escriure a la 

pissarra o en un paper suposa una successió de contraccions i relaxacions de 

músculs agonistes i antagonistes. Ambdues poden ser causa de lesions a curt 

termini i, sobre tot, a mitjà o llarg termini. Treballar, sovint escrivint sobre paper o 

amb teclats d’ordinador, mitjançant el ratolí, etc. són causes freqüents de 

problemes. 

L’alumnat passa moltes hores a l’aula en posició d’assegut i és per això que 

aquí es prestarà especial atenció a la postura d’assegut. Es supera la creença que 

el tronc respecte de les extremitats inferiors ha d’estar a 90º com sempre s’ha 

afirmat. 

Les postures convenients, de flexo-bipedestació són les que fan que el cos 

humà adopti postures saludables en les quals l’angle que forma el tronc amb les 

extremitats es superior a 100º aproximadament -postura de l’astronauta-. En principi 

la postura més relaxada pel cos humà seria la de la total ingravidesa. En un entorn 

de falta de gravetat l’estructura biomecànica del cos humà no pateix pressió, no hi 

ha esforç muscular, per tant, és la postura més descansada que pot adoptar el cos 

humà.  

A continuació es plantegen una sèrie d’hàbits posturals per a una bona salut 

de la columna vertebral a l’entorn de l’aula. 

- Combinar les hores d’estudi amb activitats físiques. No romandre massa temps 

en la mateixa posició. Es reafirma l’evidència que de que el cos humà no està 

fet per a la immobilitat. 

- En escriure en la pissarra, fer-ho a l’altura adequada. No escriure massa alt ja 

que forcem la columna lumbar. Escriure per dalt del nivell de l’espatlla pot acabar 

lesionant-la. 

(BALEAR, n.d.) 
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Fig. 7  
Imatge: multipapel 

 

Les normes d’higiene postural s’haurien d’incorporar a la vida quotidiana fins 

automatitzar-les, i que en formin part i no sigui necessari pensar-hi complint-se de 

forma automàtica. -Fig. 7, 8 i 9-. 

Fig. 8  

Imatge: multipapel 
 

La millor higiene postural es la variable, és a dir, el millor hàbit postural serà el 

variar la postura, alternant tasques que requereixin descans entre una i l’altra i que 

varien de la posició d’assegut a dret, estirat.  

Higiene postural = postura variable 

De companya de la higiene postural hi va l’ergonomia, adaptant entorn, 

mobiliari, il·luminació, soroll i temperatura. 

- Pel que fa a les motxilles de l’alumnat, seria convenient que el pes no superi el 

10% del pes corporal de l’alumne -freqüentment arriba al 30%-. Es aconsellable 

la motxilla amb rodes i òbviament només transportar diàriament el que és 

necessari. La motxilla s’ha de recolzar sobre les dues espatlles i recolzada sobre 

la columna dorsal. No massa baixa. 
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- Sempre s’han de portar les dos anses posades i d’una llargada tal que la motxilla 

vagi fixa contra l’esquena i per sobre del nivell de la cintura.  

- Si s’utilitza carret, portar-ho empenyent- ho, en lloc d’arrossegar-ho. 

- No es recomana portar bandoleres, si és el cas portar-la creuada sempre. 

- El material escolar anirà ordenat de manera que el més pesat vagi més prop de 

la columna  vertebral. 

- Portar només el pes del material diari que sigui necessari. 

 

Fig. 9  
Imatge: multipapel 

 
 
 
 
 

7.5. ACTIVITAT FÍSICA I EXERCICIS BÀSICS 

El que s’adquireix amb molt de treball 
 s’estima més. 

Aristòtil 
 

El talent de moviment amb el que es neix s’ha d’educar des de petit perquè els 

hàbits adquirits posteriorment esdevinguin actituds posturals harmòniques. 

Els exercicis15, de caire preventiu, han d’adaptar-se a cada persona. 

Augmentar les repeticions i la resistència de forma progressiva. Realitzar els 

exercicis de forma lenta i sense forçar. Sense que aparegui dolor i coordinats amb 

la respiració. Es proposen una taula d’exercicis cervicals, dorsals i lumbars que 

perfectament es poden realitzar a l’aula (annex 1). 

                                                      
15 http://www.sermef-ejercicios.org 
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En l’etapa de desenvolupament és on l’educació física, i el joc no competitiu, 

ben orientada exerceix una influència positiva per l’aprenentatge. Es poden 

promoure hàbits saludables i reconduir-ne d’erronis.  

Amb l’educació física es treballa el cos -imatge i percepció-, les habilitats 

motrius, les activitats físiques artístiques i expressives, l’activitat física i salut i els 

jocs i esports.(Jiménez, Pellicer, Lucas, & Vicente, 2012)16 

Per reeducar hàbits posturals incorrectes es segueixen unes passes per 

intentar incidir en la situació a corregir: 

- La persona ha d’identificar i percebre el desequilibri. Aquest punt que pot 

semblar senzill és en realitat el més complicat ja que requereix concentració i 

capacitat de percepció, tal vegada minimitzat en l’etapa infanto juvenil. 

- Es planifica un programa de millora de l’esquema corporal i de percepció de 

l’equilibri. 

- Automatització de les posicions i actituds saludables incorporant-les als gestos 

estàtics i dinàmics de la vida diària. 

 

7.6. MOBILIARI: SEIENTS I TAULES 

L’aprenentatge produeix,  
mitjançant l’esforç, tot el que és bonic. 

Demòcrit 
 

El mobiliari escolar hauria de tenir en compte les dimensions corporals de 

l’alumnat i el disseny del mobiliari hauria d’atendre a les dimensions 

antropomètriques dels usuaris del mobiliari.  

Les activitats dissenyades i desenvolupades a l’aula condicionaran la posició 

que adoptarà l’alumnat durant la classe. Com s’ha dit abans, la millor higiene 

                                                      
16  La Federació Espanyola d’Associacions de Docents d’Educació Física (FEADEF) té una proposta 

molt interessant per treballar la higiene postural en anglès en les classes d’educació física. 
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postural és variable, per tant el mobiliari escolar ha de ser d’unes característiques 

que permetin la variabilitat. 

El mobiliari de l’aula i les motxilles de l’alumnat constitueixen la major causa 

de mal d’esquena, per tant és on més caldrà incidir. Això vol dir que a l’hora escollir 

el mobiliari de l’aula és important fer-ho amb criteris ergonòmics. A la hora de elegir 

el mobiliari en el aula es important pensar en criteris ergonòmics.  

L’alumnat està assegut més del 80% del temps que estan al centre, per tant 

és interessant donar èmfasi en l’estudi, anàlisi de on i com s’asseu l’alumnat i 

proposta de millora. 

Es tindrà en compte la mida de la cadira, la posició del respatller i l’alçada de 

la taula. Aquests seran, bàsicament, els criteris ergonòmics17 (ISO)18 a tenir en 

compte. Però ja s’ha dit abans que l’ergonomia ha de ser personalitzada i ha de tenir 

en compte les característiques antropomètriques de cada alumne. 

Serà també necessari tenir en compte que l’alumnat no és l’únic usuari del seu 

mobiliari; també el personal de neteja, de manteniment, etc.,  l’haurà de manejar i 

caldrà atendre a la seva higiene postural. Per tant, encara que l’objectiu sigui la 

postura de l’alumnat, no es pot oblidar els altres usuaris esmentats. 

Cada alumne tindrà un seient i un pla de treball adaptat a la seva 

circumstància, possibilitats i antropometria. 

L’institut de biomecànica de València, en col·laboració amb l’empresa 

valenciana Federico Giner, ha desenvolupat un estudi en el que proposa una sèrie 

d’hàbits saludables en la postura a l’hora de treballar en les TIC.(A. Ortuño, n.d.) 

                                                      
17 Els criteris ergonòmics avui en dia estan homologats segons la ISO 9002 que estableix que els 

mobles han de garantir l’adopció de postures correctes en les diferents tasques escolars.  

18 ISO 9002 és un conjunt de normes creades per l’organització internacional per a l’estandarització 

per tal d’assegurar la qualitat en la producció, la instal·lació i els servei. 
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Es recomana a l’alumnat que quan s’assegui davant l’ordinador ha de tenir en 

compte les següents pautes: 

- La pantalla ha d’estar, al menys a 40cm de distància del ulls. I a l’altura dels 

ulls. 

- El teclat ha d’estar  una alçada que no obligui a aixecar les espatlles i que 

braç i avantbraç es mantinguin a 90º 

- Peus ben recolzats i les extremitats inferiors per la part posterior sense 

pressions. 

- La llum ha de seguir els principis explicats en el punt anterior i sobretot evitar 

reflexes. 

El mobiliari de l’aula hauria de facilitar un recolzament de la columna vertebral 

al respatller de la cadira, un complert recolzament dels peus al terra. El seient hauria 

de tenir una fondària tal que permeti la flexió de genolls fins a 45º i el caire anterior 

hauria de ser arrodonit perquè no provoqui pressió a la curvatura del genoll per tal 

de prevenir problemes circulatoris. 

A la part inferior de la cadira hauria d’haver-hi espai per permetre el moviment 

de les extremitats. 

L’angle entre el seient i el respatller de la cadira hauria de ser entre 95º-100º 

La taula hauria de ser d’una alçada que facilita un recolzament dels braços de 

manera que els colzes quedin flexionats a 90º. 

La superfície de la taula ha de tenir suficient espai per poder-hi treballar i d’un 

material no reflectant de la llum per evitar la fatiga visual. 

Seria interesant facilitar mobiliari adequat per a les diferents posicions del cos 

i atenent a la idea bàsica que l’espai determina el moviment de les persones seria 

important que l’espai respecti les necessitats del cos, incloent la possibilitat de 

relaxar-se dins i fora de l’aula. 
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La taula hauria de permetre la regulació en altura i en inclinació del taulell. 

L’alçada estàndard no serveix en un període de desenvolupament de l’alumnat que 

fa que es trobin un ampli ventall d’antropometries. 

L’alçada correcta de la taula és la que permet una distància d’acomodació 

visual, que permeti recolzar els braços sobre la taula i l’esquena pugui recolzar-se 

a la cadira. De totes maneres l’alçada de la taula anirà en relació a l’activitat a 

realitzar. No és el mateix estudiar, llegir que escriure o realitzar manualitats, jugar o 

escriure a l’ordinador.  

Les taules dels ordinadors han passat de ser un mobiliari utilitzat un parell 

d’hores a la setmana a ser un mobiliari habitual pel treball de l’alumnat amb la 

incorporació de les TIC a l’aula.  

No hi ha cadira perfecte si la postura és estàtica -Fig. 10-. La postura té un 

aspecte cultural que l’arquitectura moderna està trencant. La postura expressa estat 

d’ànim. La postura influeix en l’estat d’ànim i l’estat d’ànim influeix en la postura19.      

                   Fig. 10                   Imatge: corazontintapapel 

 

                                                      
19 Darwin va establir que els moviments corporals i les expressions facials complien un paper de 

comunicació entre els membres d’una espècie, transmetent informació sobre l’estat emocional de 
l’organisme. 
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7.7. SOL·LUCIONS TÈCNIQUES 

El que d’arrel s’aprèn 
mai del tot s’oblida 

Sèneca 
 

De vegades, els canvis petits i senzills ajuden l’alumnat amb diferents 

necessitats a desenvolupar-se, per tal de poder accedir a l’aprenentatge de forma 

regular i equilibra. Ja s’ha dit anteriorment que l’ergonomia no és homogènia i que 

cal individualitzar-la a cada cas. 

Hi ha nombroses adaptacions que poden ajudar l’alumnat cada u amb la seva 

necessitat d’integració a l’aula. Alguns exemples d’adaptacions són: 

- Reposapeus: indicats per facilitar el suport plantar. En cas d’alumnat amb 

problemes d’espasticitat a les extremitats inferiors, el reposapeus ajudarà a 

inhibir-la i afavorirà una correcta alineació de la columna vertebral. 

- Reposa braços: serveix per donar major estabilitat al tronc i afavoreix l’acció 

d’asseure’s i d’aixecar-se de la cadira. 

- Tauler amb escotadura: està pensat per als infants que no tenen control del 

tronc, per millorar-ne l’estabilitat axial, que està relacionada amb la destresa 

manipulativa. 

- Faristol: afavoreix les activitats de lectoescriptura. Té un sistema de regulació 

de la inclinació amb un sistema de seguretat, per tal que l’alumne no pugui 

enxampar-se els dits. 

 

Per visualitzar: ergonomia, higiene postural i adaptacions tot en una  

( https://www.youtube.com/watch?v=4njQLNZEW_8 

Pinheiro et al., n.d.) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4njQLNZEW_8
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7.8. IL·LUMINACIÓ, TEMPERATURA I SOROLL: CONFORT AMBIENTAL 

Els colors usats en arquitectura 
 han de ser intensos, lògics i fèrtils.  

Antoni Gaudí  
 

L’ambient de l’aula hauria de mantenir una relació directa amb l’alumnat 

aconseguint que els factors ambientals estiguin en els límits de confort amb la 

finalitat d’aconseguir un cert grau de benestar i satisfacció. En principi, els factors 

que intervenen en el concepte global de confort ambiental a l’aula son els relatius a 

la il·luminació, temperatura i soroll. 

L’entorn es refereix a les diverses ubicacions físiques, contextos i cultures en 

que es desenvolupa la convivència de la comunitat i els seus aprenentatges. Els 

entorns inclouen la cultura i característiques del centre educatiu, tenint en compte 

com les persones interactuen i es tracten les unes a les altres, així com les formes 

d’organització.  

L’entorn no és neutral i els espais són susceptibles de generar entorns efectius 

d’aprenentatge si aconsegueixen ser dinàmics i modificables, si esdevenen llocs 

segurs i saludables on es fomenten relacions de col·laboració, on respecta la 

diversitat i on es fomenten noves oportunitats de creació i innovació i 

Pel que fa a la il·luminació, aquesta hauria de ser natural obtenint el major 

rendiment possible per la seva qualitat, el benestar que implica, l’ estalvi energètic 

que suposa  i la necessitat psicològica de contacte visual amb l’exterior. Les 

finestres de l’aula anirien disposades lateralment per evitar enlluernaments al 

professorat o a l’alumnat i caldrà evitar que la llum es reflecteixi directament sobre 

la superfície de treball. Es poden utilitzar persianes, cortines, etc., per evitar-ho. És 

interessant instal·lar llum a la pissarra o pantalla. 

Existeix la teoria que el color produeix en l’observador reaccions psíquiques o 

emocionals i així existeixen colors que estimulen i altres que relaxen gràcies a les 

qualitats cromàtiques dels colors. Per tant estaria indicat tenir-ho en compte  a l’hora 

de triar el color de les partes i del mobiliari de l’aula.  
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La falta de confort tèrmic és un dels principals factors de risc ergonòmic i està 

relacionat amb l’aparició de trastorns múscul esquelètics i en conseqüència  de 

problemes relacionats amb l’aprenentatge (Conti & Ramón, n.d.). Perquè un entorn 

es consideri tèrmicament confortable ha de permetre als mecanismes fisiològics de 

l’organisme arribar a un equilibri tèrmic en cada situació. 

Existeixen diferents mètodes per avaluar el confort tèrmic però en aquest 

treball no s’aprofundirà en aquests punt. S’assumeix que el confort serà la sensació 

general de benestar de la majoria de l’alumnat, contemplant activitat, humitat relativa 

de l’ambient i la renovació d'aire de l’espai. Es tracta de tenir en compte la 

temperatura a l’aula entre els elements ergonòmics que faciliten l’aprenentatge de 

l’alumnat. 

En un centre escolar es distingeixen, de forma general, dos tipus d’ambients 

tèrmics: un ambient destinat a activitats sedentàries, com és l’aula, i l’altre destinat 

a activitats dinàmiques, com és el gimnàs (les aules han d’estar ventilades amb aire 

exterior). 

Les finestres seran de fàcil apertura i eficaç ventilació, permetent una ventilació 

suficient de l’aula. 

La contaminació acústica en l’àmbit escolar juga un paper molt important en 

l’aprenentatge ja que altera l’atenció, la concentració. La remor que es percebi, que 

pot ser interna -converses, jocs, crits, moviments de cadires i taules, etc.- i extern -

trànsit, pas d’avions, alguna indústria, etc.- i farà disminuir el rendiment de l’alumnat. 

Pot arribar a provocar estrès i fins i tot conductes agressives. Tal vegada els panells 

acústics deixen de ser un luxe i es converteixen en un element clau. 

S’ha de tenir en compte aquest aspecte a l’hora de dotar l’aula de tancaments 

de finestres i portes així com els materials de construcció i dotació. Òbviament 

s’haurà de controlar la remor de dins l’escola que no hauria de superar els 40db. 

En aquest context, confort i benestar no s’entenen com un luxe sinó com una 

necessitat: l’alumnat s’ha de sentir còmode en el seu entorn d’aprenentatge perquè 
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es faciliti la motivació. S’entendrà per confortable o benestant la situació en què les 

variables de l’entorn no produeixin distraccions ó fatiga. Les condicions favorables 

en què es desenvolupa la tasca de l’alumnat s’acaben reflectint en la vida 

acadèmica, personal i social. (Ferrer, 2003) 

 

7.9. CONTRIBUCIÓ DE L’ERGONOMIA AL BENESTAR i A 

L’APRENENTATGE.  

Yo nunca enseño a mis estudiantes  
solo intento proveer las condiciones  

para que ellos puedan aprender 
Einstein 

 

En el punt d’introducció s’ha esmentat la transducció entès com la culminació 

del procés de canvi que parteix de l’anàlisi de necessitats existents per crear una 

resposta de nova realitat. Es torna a parlar del tema per tal d’aclarir la intencionalitat 

de l’espai reflexionat i creat en perspectiva ergonòmica. Els canvis en els espais 

generen noves situacions entre els membres de la comunitat educativa. La 

reinterpretació d’espais passa per aprofitar les oportunitats d’experimentació que 

aquests ofereixen per crear noves maneres d’aprendre i d’aprendre a aprendre –

aprenentatge significatiu-. 

Ja s’havia dit que l’objectiu de l’ergonomia a l’aula és afavorir una integració 

adequada a l’entorn per tal de millorar-ne el confort i el rendiment, i per contribuir, 

així, a la millora d’aprenentatges. Són característiques intrínseques de l’ergonomia 

l’adaptabilitat i la flexibilitat a cada cas particular i com ja s’ha dit abans, una aula 

ergonòmica no és homogènia, és heterogènia i inclusiva, atenent a totes i cada una 

de les característiques de l’alumnat que hi viurà. 

L’entorn escolar, el tercer mestre. Loris Malaguzzi afirmava que els infants a 

l’escola tenen tres mestres: els adults, els seus iguals i l’entorn físic. Francesco 

Tonucci, per la seva banda, afirma que l’escola hauria de proporcionar un entorn ric, 

que només entrar-hi suposés un acte educatiu, i que els espais haurien de ser 
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adequats amb el mateix criteri i estimació amb el que decorem casa nostra. En això 

Tonucci recorda Rosa Sensat, que va tenir sempre la voluntat de crear un ambient 

escolar acollidor, similar al d’una llar. Tonucci també afirma que en comptes d’aules 

el que caldria són tallers i laboratoris. Els tallers i laboratoris conviden a l’acció, una 

aula amb pupitres de cara a una pissarra conviden a la passivitat.  

Les actituds, expectatives i accions de l’alumnat poden estar condicionades 

per elements de l’entorn, de vegades per elements molt subtils. L’entorn pot 

determinar les interaccions entre les persones i també condiciona l’ànim amb què 

s’enfrontaran als reptes que es plantegin, depenent de les emocions que aquest 

entorn ajudi a generar. La bellesa, vista d’aquesta manera, no és un luxe sinó un 

dret tal com defensava l’arquitecte E. Nathan Rogers: la bellesa no és una qüestió 

només d’estètica sinó de dignitat.  

Com ja s’ha dit en el punt de l’estat de la qüestió de l’estudi de la Universitat 

de Salford: L'entorn de l'aula pot afectar el progrés acadèmic de l’alumnat. 

És en aquest punt que es voldria fer un esment especial a l’estudi realitzat per 

la terapeuta ocupacional de l’hospital d’Inca20 en el que relaciona la disgrafia i 

problemes d’aprenentatge amb una incorrecte postura en l’estudi.(Seijas & 

Terapeuta, 2015) 

 

7.10. ERGONOMIA PARTICIPATIVA 

L’objectiu de l’educació és la virtut  
i el desig d’esdevenir un bon ciutadà. 

Plató 
 

La participació millora les condicions d’aprenentatge de l’alumnat. La 

participació serà l’estratègia per implicar l’alumnat en la planificació de la seva tasca 

per tal d’influir en els resultats. Es poden organitzar equips col·laboratius que 

treballin per projectes  en aquest tema. 

                                                      
20 Paula Seijas Romero, terapeuta ocupacional 
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No en l’àmbit educatiu, però igualment significatiu, és el resultat de l’estudi 

efectuat per l’ Instituto Sindical de “Trabajo, Ambiente y Salud” de 2011 “Método 

ERGOPAR”, que estableix que l’ergonomia participativa és el procediment més 

efectiu per prevenir trastorns múscul esquelètics i també d’altres.  

L’ergonomia no s’improvisa. S’han d’identificar els riscos, els problemes i s’ha 

d’elaborar un pla ó programa ajustat a les necessitats i possibilitats de l’aula i del 

centre educatiu havent avaluat els factors ergonòmics. 

Aquesta planificació ha de considerar aspectes fonamentals com ara els 

següents: 

- Compromís de la direcció i, si escau, dels òrgans jeràrquics per damunt d’aquesta 

direcció. Aquest compromís no és convenient que sigui fruit d’una imposició, bé 

superior, bé per situacions conflictives o crítiques que generin accions d’urgència 

puntuals. 

- Participació de totes les persones que s’hi veuran implicades. No només el personal 

docent, sinó també l’administratiu i de serveis, l’alumnat i els familiars. 

- L’ergonomia tracta la globalitat de la interacció persona-entorn i un projecte que  

abasti únicament un d’aquests elements, o una part d’un d’aquests elements, 

probablement no produirà els efectes desitjats i fins i tot pot generar un problema 

nou. 

- No hi ha solucions ergonòmiques genèriques, sinó adaptades a cada cas concret. 

- Els efectes d’una planificació ergonòmica de l’aula no apareixen de manera 

immediata, sinó a mitjà o llarg termini. 

Més enllà dels resultats acadèmics de l’alumnat l’entorn pot facilitar aprenentatges 

d’autonomia personal. L’autonomia és fonamental per a la satisfacció, és un valor 

educatiu fonamental i una condició de salut i benestar.  
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8. CONCLUSIONS 

Encara que res canviï, si jo canvio, tot canvia. 
Honore de Balzac 

 
 

Aquest TFM ha volgut sumar esforços en la defensa del canvi educatiu per a 

una millor qualitat de vida de l’alumnat. Seria satisfactori que així fos. 

L’ensenyament del segle XXI i l’aula del segle XXI, no poden ser com les del segle 

XIX. Les metodologies capgiren de l’exposició d’informació a activació de l’alumnat 

i promoció de la seva autonomia. A les escoles es practica l’aprenentatge per 

projectes, el treball cooperatiu, la transversalitat entre departaments didàctics, 

l’aprenentatge servei, etc. Professorat i comunitat educativa han de mirar l’escola 

d’avui amb ulls de demà. Això dóna lloc a repensar els agrupaments dels alumnes i 

els espais, a l’aula i al centre. 

S’han identificat els factors de risc que es donen a la societat en general i a l’aula 

en particular que poden acabar provocant problemes de salut. Els problemes de 

salut relacionats amb una mala higiene postural poden condicionar l’alumnat en el 

seu procés d’aprenentatge. Una vegada identificats només queda explicar i plantejar 

les mesures per tal de educar o reeducar les persones en saludables hàbits 

posturals. 

La proposta per reduir els factors de risc -mals hàbits posturals i sedentarisme- 

per prevenir lesions es pot aplicar perfectament a l’aula i no fan falta grans 

especialitzacions per part del professorat sinó que la planificació sigui 

interdisciplinari. El temps de la vida de l’alumnat en activitats quotidianes, a l’escola, 

a casa, en el lleure, dormint, etc., ha de ser font de salut i, en conseqüència, un 

alumnat saludable i autònom podrà aprendre més i millor. Es proposen una taula 

d’exercicis cervicals, dorsals i lumbars que perfectament es poden realitzar a l’aula 

(annex 1). En l’etapa de desenvolupament és on l’educació física, i el joc no 

competitiu, ben orientada exerceix una influència positiva per l’aprenentatge. Es 

poden promoure hàbits saludables i reconduir-ne d’erronis.  
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S’aprofita la proposta ergonòmica que A. Bustamante21 ofereix per proposar-

la com a recurs per facilitar l’aprenentatge de l’alumnat. A continuació es mostren 

dos exemples gràfics de la postura correcta d’assegut en flexo-bipedestació i un 

disseny de cadira en posició de l’astronauta -Fig.1 i 2-. Aquest plantejament 

d’Antonio Bustamante de la posició del cos en flexo-bipedestació és la més 

encertada en el plantejament ergonòmic a l’aula per un aprenentatge significatiu. 

              Fig. 11           fig. 12    

 Un canvi senzill, fàcil i econòmic és el d’usar la pilota de Bobath com seient 

tal com han fet a l’escola Ridolaina a Montellà. En la següent imatge -Fig. 13- es 

veuen els alumnes com mantenen una postura correcta asseguts a les pilotes de 

Bobath que permeten mantenir una correcta higiene postural a la vegada que 

treballen la musculatura de l’esquena i abdominal, l’equilibri i la propiocepció. Es pot 

visualitzar al vídeo 22 l’explicació del projecte sobre el canvi ergonòmic introduït a 

l’escola Ridolaina. Un canvi petit que ha suposat un gran avanç. 

Fig. 13  

                                                      
21 http://www.antoniobustamante.com 
22 https://www.youtube.com/watch?v=8xUYRPDIzsI&feature=youtu.be 
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La implantació d’un entorn ergonòmic tal vegada no resulta tan fàcil si l’enfoc és 

a curt termini. En canvi si es mira a mig o llarg termini amb expectatives realistes no 

resultarà complicat si a és a més es practica una ergonomia participativa amb la 

idea consensuada que s’ afavoreix la motivació i l’interès de l’alumnat en l’autonomia 

i en el seu propi procés d’aprenentatge. 

S’ha de deixar de pensar en els espais escolars com una cosa immutable i 

repensar-los tenint en compte aquelles activitats que volem fer-hi, i com fer que 

l’espai treballi en la mateixa direcció que el projecte de l’escola. És necessari 

replantejar els espais a tots nivells i això s’aconseguirà amb un plantejament de 

l’aula ergonòmic reflexionat i pensat. 

Però la pràctica de mesures per aconseguir confort, des del punt de vista 

ergonòmic, no s’aconsegueix únicament mitjançant l’adopció en l’àmbit personal, 

sinó amb un gran suport institucional i de l’equip directiu del centre que han 

d’incloure aquests supòsits dins el programa general.  

Queda implícita l’atenció a la discapacitat gràcies a un plantejament inclusiu 

de l’ergonomia aplicada a l’aula. El disseny i adaptació de productes en àmbits per 

a persones amb limitacions funcionals -persones grans, amb discapacitats- també 

és l’àmbit d’actuació de l’ergonomia. 

Tot i que en els darrers anys ha augmentat i millorat la presència de l’ergonomia 

a l’escola, encara és insuficient, per tant, seria interessant i profitós mirar cap a altres 

països més avançats en aquest camp que segueixen processos educatius cap a la 

cultura del benestar i salut per a tothom així com escoltar propostes de professionals 

estudiosos propers a la nostra realitat. 
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10. ANNEXOS 

ESTUDI DE LA UNIVERSITAT DE SALFORD: RESUM 
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EXERCICIS CERVICALS, DORSALS I LUMBARS DE SERMEF23 

 

                                                      
23 SERMEF és la societat espanyola de rehabilitació i medicina física 
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