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Resum
La neuroarquictectura és una part de la neurociència que s’encarrega d’estudiar com l’espai
arquitectònic pot influir en l’estat d’ànim.
Fred Gage, en una convenció d’arquitectes, va anunciar la següent idea: els canvis a l’entorn,
canvien el cervell. Per tant, modifiquen el nostre comportament.
Elements com la il·luminació, el mobiliari, la temperatura, la ventilació, el so, el color i la
decoració són importants per crear entorns d’aprenentatge.
Els espais arquitectònics sovint no es poden modificar, perquè ja estan construïts, però sí es
poden organitzar per afavorir l’adquisició dels aprenentatges i augmentar el benestar personal
d’alumnes i docents.
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Abstract
Neuroarchitecture is a part of neuroscience which aims to determine how architectural space
influences mood.
In an architecture convention, Fred Gage announced the idea that environment changes
modify the brain, and therefore, these changes switch our behaviour.
Elements as illumination, furniture, temperature, ventilation, sound, colour and decoration are
important to create learning environments.
Though architectural space can’t be modified as it is already built, it is possible to arrange
other organization to stimulate the acquisition of learning and increment both student and
teachers wellness.
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Introducció
El present Treball Final de Grau tracta sobre la neuroarquitectura i la influència que exerceix
en els processos d’aprenentatge.
La neuroarquitectura s’encarrega d’estudiar i analitzar la importància que tenen els espais a la
vida i al desenvolupament de les persones. Aquesta, juntament amb altres disciplines com la
neuroeducació i la neurolingüística, provenen de la neurociència, que als darrers anys, gràcies
als avanços científics, ha pogut demostrar com evoluciona i reacciona el cervell humà davant
determinats estímuls.
La finalitat del treball és fer una recerca acurada i en profunditat de les aportacions de
diferents autors i estudis que demostren la importància dels espais a la vida de les persones, i
en concret dels estudiants; per això aquest treball parla de la influència en el benestar
personal, i posteriorment fa una anàlisi més profunda dels factors i elements claus a l’hora de
crear i organitzar els espais d’aprenentatge. A l’hora de realitzar l’aplicació pràctica del marc
teòric, primerament es va pensar en fer una anàlisi de les aportacions de la neuroarquitectura
aplicada a dos contextos escolar reals: l’E.I. Son Ferriol i l’E.I. Son Fuster Nou, però a causa
de les circumstàncies provocades per la COVID 19 no ha estat possible; així que s’ha realitzat
una revisió de espais a escoles de primer cicle d’educació infantil a través de fotografies
realitzades a estades pedagògiques i a diferents documents de projectes arquitectònics.
Allò que em va impulsar a triar aquesta temàtica per realitzar el Treball Final de Grau va ser
la meva experiència professional, ja que després de tretze anys fent feina com a coordinadora
a un centre, i posteriorment traslladar-me a un altre, vaig poder comprovar com els espais
repercutien a l’organització, planificació i al dia a dia; tot i que la tasca desenvolupada era la
mateixa, el seu desenvolupament era diferent d’un lloc a un altre.
Després d’assistir a les ponències de l’Associació Pedagògica de Francesco Tonucci que
anualment s’organitzen a Granada on participaven Francisco Mora, Javier Bahón i J.C.
Guillén, on tot tres especialistes, cadascú en el seu camp, medicina, psicologia i educació
respectivament, coincidien en un element comú: la importància que tenen els espais per
afavorir l’aprenentatge. Posteriorment, vaig llegir el llibre de Francisco Mora (2017)
Neuroeducación. Sólo se puede aprender aquello que se ama, on dedica un apartat per tractar
la neuroarquitectura. Després de la seva lectura vaig decidir que volia seguir indagant en
aquesta disciplina, i fruit d’això és el present treball.

5

Penso que la seva lectura pot ser útil per professionals o futurs professionals, per a que els
permeti fer una reflexió dels seus espais i millorar aquells aspectes que estiguin a les seves
mans per propiciar un millor benestar als alumnes i ajudar-los en els seus aprenentatges..

Objectius.
Els objectius que persegueix aquest Treball Final de Grau són:
- Conèixer els orígens i la importància de la neuroarquitectura.
A través d’una revisió bibliogràfica d’articles de divulgació fer una síntesi de quin va ser
l’origen i de quina és la importància que té el terme neuroarquitectura a la vida de les
persones, de com afecta al seu benestar i, en el cas dels contextos escolars, com influeix
l’espai en els aprenentatges i desenvolupament dels infants.
- Investigar sobre quins factors de l’entorn escolar influeixen en el benestar i els
aprenentatges dels alumnes.
Diversos autors estableixen una sèrie de factors que s’han de tenir em compte, ja que afecten
al nivell de concentració i benestar a les aules. Conèixer-los i posar-los en pràctica, ajuden a
orientar i organitzar la tasca docent.
- Analitzar imatges d’escoles d’educació infantil partint dels factors que estableix la
neuroarquitectura.
A partir de la revisió bibliogràfica realitzada, s’analitzaran imatges de diferents escoles
d’Educació Infantil, partint de l’anàlisi de factors que segons la neuroarquitectura influeixen
en els aprenentatges.

Metodologia.
Per tal d’aconseguir els objectius del Treball de Fi de Grau, la metodologia emprada per la
realització d’aquest Treball Final de Grau ha estat una revisió bibliogràfica i una observació
estructurada.
La revisió bibliogràfica permetrà recopilar informació i documents per aprofundir i
investigar sobre el tema central del TFG: la neuroarquitectura. S’ha realitzat una recerca a
diferents bases de dades: Google Scholar, Scopus, Dialnet. A més d’aquestes; també s’han fet
servir altres fonts com blogs i articles de diaris digitals..
Les paraules claus emprades eren neuroarquitectura, neuroeducació, espais d’aprenentatge, i
arquitectura escolar.. En moltes ocasions la bibliografia que acompanyava als articles
publicats servia de camí per trobar nous articles.
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Com ja s’ha comentat a la introducció, a l’hora de fer el treball empíric, es pretenia realitzar
una observació de camp, amb una observació estructurada. Es varen seleccionar dos centres
dels onze totals que formen el Patronat Municipals d’Escoles Infantils de Palma (PMEI). La
tria d’aquests centres ve donada perquè en ambdós he exercit la meva tasca docent com a
coordinadora, a Son Fuster durant vuit anys; i a Son Ferriol durant un any; per això, tot i ser
una observació estructurada, també té un punt de subjectivitat per les meves vivències
laborals a cadascun dels entorn.
Com que aquesta observació no ha estat possible, s’ha realitzat una recerca a través d’internet
de documents fotogràfics i informes arquitectònics d’escoles de primer cicle d’Educació
Infantil, i fotografies recollides a estades pedagògiques. Per fer l’anàlisi de les fotografies es
va partir de la classificació d’elements essencials que la neuroarquitectura proposa com de
major importància a l’hora de crear entorns d’aprenentatge i que apareix a l’article de
Mokhtar, F., Jiménez, M.A., Heppell, S., i Segovia, N. (2016). Creando espacios de
aprendizaje con los alumnos para el tercer milenio; i són els següents: sentit emocional,
proporcions de l’espai, il·luminació i ubicació i relació amb l’exterior. També es varen
analitzar els factors de l’entorn que tenen influència en els aprenentatges: mobiliari,
il·luminació, so, temperatura i ventilació, i color i decoració; aquesta proposta de classificació
és la defensada per diferents autors ( Guillen (2017), Gopar (2019), Mirele (2019)). Als
annexos del present treball s’adjunta la graella emprada per la seva observació.
Per finalitzar el Treball Final de Grau s’han analitzat els resultats, s’ha fet una discussió sobre
els objectius proposats i la informació que s’ha trobat, i finalment, s’han extret unes
conclusions del marc teòric i de la anàlisi dels documents fotogràfics d’escoles de primer cicle
d’Educació Infantil.

Marc teòric
Definició del concepte neuroarquitectura
La neurociència és una especialitat científica que es dedica a l’estudi integral del sistema
nerviós, tenint en compte les seves funcions, estructures i altres aspectes. Dins la neurociència
s’engloben múltiples disciplines com: neurociència clínica, neurociència molecular,
neurolingüística, neuroeducació i la disciplina que tracta aquest treball, la neuroarquitectura.
Diversos autors han definit el concepte d’aquesta disciplina:
La neuroarquitectura, és una part de la neurociència que s’encarrega d’estudiar com l’espai
arquitectònic pot influir en l’estat d’ànim. (Gópar, 2019:11).
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Segons Barbosa (2019) el concepte neuroarquitectura es defineix com els espais dissenyats
tenint en compte com funciona el nostre cervell amb la finalitat de fomentar el benestar físic i
intel·lectual.
Per Gutiérrez (2018) la neuroarquitectura és l’estudi de l’acció a través de la percepció del
subjecte de l’espai percebut i de la reacció de la imatge captada pel cervell, produint
sensacions i comportaments diversos del subjecte a la seva conducta.
Pradas, S. (2018) assenyala que Christopher Hölscher, director de la càtedra cognitiva de La
EHT Zurich i dels líders d’aquest camp, defineix la neuroarquitectura com la ciència que
cerca entendre com l’espai afecta a la ment.

Orígens de la neuroarquitectura
Aquesta teoria científica neix de la Neurociència i de la Neuropedagogía, que s’encarrega de
l’estudi científic del funcionament del cervell en l’etapa d’aprenentatge de l’estudiant, en
aquest cas, del disseny arquitectònic. (Gutierrez, 2018:2).
A Mirele (2019) es recolleix que:
“el terme neuroarquitectura és una ciència relativament moderna, però te els seus
orígens a mitjans de segle XX, quan l’investigador Jonas Salk necessitava trobar una
cura per la poliomielitis, i va traslladar-se de Califòrnia a Assis, on va rebre una
“il·luminació”. Després de molt de temps dedicat a trobar una vacuna al seu
laboratori, va viatjar a la ciutat italiana, on les seves idees varen fluir de nou i va
aconseguir trobar una cura per la malaltia.
Després de la seva vivència, Salk estava convençut que l’espai tenia influència sobre les
neurones de les persones, per tant la seva idea va ser impulsar el diàleg entre arquitectes i
estudiosos del cervell per avaluar el tipus d’experiència que ell va tenir a Assis, per aquest
motiu es va associar amb l’arquitecte Louis Kahn per construir l’Institut Salk en 1965, ubicat
a San Diego, Califòrnia, el qual es considera el primer referent de la neuroarquitectura.
(Elizondo & Rivera, 2017:3)
Anys més tard, en 2003, Peter Erikson i Fred H. Gage varen presentar un estudi a l’Institut
Americà d’Arquitectura on es va exposar que els canvis en l’entorn, canvien el cervell, per
tant, modifiquen el nostre comportament. (Mirele, 2019:8), i es va proposar la creació de la
Acadèmia de Neurociència per l’Arquitectura (ANFA), on l’objectiu d’aquest organisme es
promoure i avançar el coneixement que vincula la investigació en neurociència amb una
comprensió cada vegada major de les respostes humanes a l’entorn construït.
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Aspectes dels que s’ocupa la neuroarquitectura
La neuroarquitectura agafa els avanços obtinguts per la neurociència per posar-los a l’abast
d’arquitectes i dissenyadors d’interiors. D’acord amb els practicants d’aquesta disciplina, els
espais tenen un efecte, que pot ser positiu o negatiu, en les emocions, l’humor i els processos
de pensament. (Mirele, 2019:9). En Bueno (2020) s’assenyala que a partir de les sensacions
que percebem en una estància podem intuir una intersecció entre la neurociència i els espais
en que ens movem. Els arquitectes estan interessats en saber com afecten els espais a certes
respostes- calma, plaer, confort, benestar- i cerquen aplicacions neurocientífiques per millorar
els seus dissenys.
En Gopar (2019) s’afirma que aquesta disciplina tracta de conèixer com hauria de ser el
disseny de l’espai per reduir l’estrès, la ansietat o la depressió i millorar el benestar de les
persones.
Moneo (2017), citant a Elsa Punset afirma que aquesta disciplina comença a donar indicis
interessants per ajudar-nos a comprendre com l’hàbitat en el que vivim afecta a la nostra salut
física i mental. No es tracta nomes d’intuir que el color i l’espai tenen un impacte sobre el
nostre estat d’ànim. Es tracta d’anar més enllà i indagar sobre quin efecte específic tenen els
espais sobre l’estrès, les hormones i el tipus de pensament que generem. Així, els
professionals de la arquitectura podrien minimitzar els efectes fisiològics, cognitius i
emocionals negatius si són capaços d’entendre els principis de la neurociència relacionats
amb la percepció i l’orientació espacial. (Mokhtar, 2016:4)
Segons Murciego (2018), la neurociència permet fer més humana l’arquitectura.

Influencia dels espais en el benestar personal.
Ja fa bastant de temps que sabem que els habitants de les grans ciutats tenen unes taxes altes
d’ansietat i neurosis, d’estrès crònic i malalties mentals, entre les que sobresurten la depressió
i l’esquizofrènia. (Mora 2017:2018).
En Mokhtar (2016) citant a Esther Sternberg i Matthew Wilson (2006), s’assenyala que els
avanços recents de la neurociència ens estan ajudant a entendre com percebem el món que ens
envolta, com ens orientem i navegam a l’espai i com l’entorn físic pot influir a la nostra
capacitat cognitiva, l’habilitat de resoldre problemes i el nostre estat d’ànim. En general, els
estudis apunten a condicions físiques i emocionals que influeixen de manera decisiva.
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Efectes de les condicions dels espais sobre les emocions i percepcions
humanes
En Gutierrez (2018), citant a Zeisel (2006) s’afirma que el repte actual de la arquitectura és
intimar amb el cervell, entendre com funciona i per que hi ha espais que afavoreixen certs
estats d’ànims i indaga al camp de la neurociència per descriure l’impacte dels edificis i dels
espais a les nostres vides.
Segons Barros (2013), l’esser humà s’ha adonat de l’impacte que té l’espai sobre la psique, i
que si aquesta variable es contempla intencionalment a l’hora de construir un immoble, pot
aconseguir resultats específics.
En Mora (2017) s’afirma que la nostra percepció genera una reacció emocional subtil o brusca
i aguda, de bo o dolent, d’atractiu o rebuig, d’apropament o fugida, de desgrat o bellesa.
Murciego (2018) assenyala:
“ Les persones passant dins els edificis més del 90% del temps que estan desperts
durant el dia, i la realitat és que molts d’ells no estan pensats i construïts per generar
benestar. Avui dia la neurociència permet escanejar el cervell i entendre quines coses
l’activen i que l’estimula, i a la vegada entendre que succeeix quan interactua amb
l’entorn i quins sentiments s’experimenta a cada espai. Així, hi ha entorns que poden
generar en una persona sentiment de seguretat o d’ansietat”.
Alguns estudis científics demostren que les finestres afavoreixen la concentració, ja que
permeten fugides psicològiques per després tornar a enfocar la mirada. Els dissenys amb
puntes i angulosos afavoreixen l’aparició de l’estrès. Els espais rectangulars disminueixen la
sensació de tancament o massificació enfront als dissenys quadrats d’una planta. Murciego
(2018).
Segons Mora (2017) quan estem a habitacions estretes i obscures, tendim a estressar-nos.
Diversos estudis varen concloure que les habitacions amb sostres més alts tenien més
probabilitat de ser considerades belles en comparació amb habitacions amb sostres baixos.
D’igual forma passava amb les habitacions obertes i diàfanes que varen ser valorades com
més agradables que les sales tancades que generaven una sensació d’angoixa. En quant als
contorns curvilinis, eren considerats més amables i acollidors en comparació amb les línies
rectes, encara que aquestes dominen a la majoria d’edificis. (Bueno,2020).
El color també té una forta influència al cervell, les emocions, les actituds i les decisions de
les persones, i pot impactar de manera positiva o negativa amb l’entorn (Murciego, 2018).
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“Segons investigacions que exploren l’efecte del color sobre la cognició i el
comportament de les persones, la incorporació de colors que s’assemblen a l’entorn
natural com el verd, blau o grocs produeixen efectes beneficiosos al benestar de les
persones, i tendeixen a percebre com un espai agradable. Existeix una clara
preferència pels verds obscurs i intermedis- redueixen el ritme cardíac i la pressió
sanguínia alleugerant l’estrès- mentre que els ataronjats, grocs pàl·lids i marrons són
els menys desitjats. El color blau i alguns verds poden ajudar a les tasques que
requereixen creativitat. En definitiva, el color pot influir en l’estat d’ànims i la
creativitat de les persones.”(Murciego, 2018)

Com afecta al cervell la concepció de l’espai?
A l’Institut Americà d’Arquitectura (ANFA), Gage va anunciar la següent idea: els canvis a
l’entorn, canvien el cervell, per tant modifiquen el nostre comportament. (Barbosa 2019: 8).
Així les modificacions que es generen al nostre entorn, provoca efectes sobre nosaltres
mateixos i les persones que tenim al nostre voltant.
Gutierrez (2018), citant a Epstein i Kanwisher (1999), manifesta que existeix una regió del
cervell anomenada en anglès Parahippocampal Place Area (PPA), aquesta regió es troba a
l’hipocamp, la regió del cervell que es dedica a processar nova informació i emmagatzemar la
memòria i els records. La PPA s’activa únicament amb la percepció d’espais, cada individu es
troba en un determinat espai i després el recorda d’una manera determinada, és a dir que les
emocions i vivències que es produeixen en ell influeixen en la imatge que et generes. Els
autors assenyalen que la PPA és més activa quan les persones observen escenes complexes,
com paisatges, ciutats, habitacions amb mobles; i aquestes experiències son emmagatzemades
dins nostre.
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Antigament es tenia la idea que l’esser humà té un nombre limitat de cèl·lules des del
naixement fins a la seva mort; i que perd neurones a mesura que envelleix i l’organisme és
incapaç de reemplaçar-les. Elizondo & Rivera (2017) apunten que Fred H. Gage va advertir al
món sobre el descobriment de com el cervell humà és capaç de fabricar noves cèl·lules
nervioses (neurones) i que això es facilitaria més si la persona conviu en un entorn més
estimulant. Aquesta idea també es defensada per Sáez, C, (2014) que afirma que la unió entre
la neurociència i l’ arquitectura va estar influenciada pel descobriment sobre la plasticitat
cerebral, ja que aquest òrgan sí és capaç de generar noves cèl·lules.
Per Bueno & Alonso (2020) existeix una correlació entre la bellesa i l’activitat neuronal dins
de l’escorça prefrontal medial. Aquesta regió cerebral és clau en els nostres processos
d’avaluació, judici crític i planificació, a més forma part del circuit de recompensa, el grup
d’àrees cerebrals que ens premia amb una sensació plaent quan feim qualque cosa positiva per
a la supervivència de l’individu o de l’espècie.
Sáez, C. (2014) exposa que:
“Estem molt estressats quan convivim amb gent que s’apropa massa al nostre espai,
quan ens trobem en mig d’aglomeracions. En aquests casos es registra una activitat molt
alta en l’amígdala, regió relacionada amb la detecció de perills, la por i el dolor, perquè
això ens estressa i altera, També en el còrtex cingulat, que focalitza l’atenció i té un rol
rellevant en la conducta emocional”[...]Els espais massificats, els sons estridents
sobtats, els llums brillants, els múltiples estímuls son potents detonadors de la resposta
d’estrès. Es segrega adrenalina, s’activen les zones del cervell relacionades amb
l’atenció i la vigilància, augmenta el ritme cardíac.

Fig 2: Àrees cerebrals que se s’activen quan percebem un espai (font: AA.VV.(2017) Sex-limked association
between cortical scene selectivity and navigational ability.
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En el nostre cervell existeixen neurones especifiques que identifiquen la situació en un entorn
particular i, juntament a elles, altres ens permeten crear una imatge mental dels voltants i que
constitueix una espècie de GPS cerebral. Els patrons d’organització de algunes d’aquestes
neurones es pot veure influenciat per la forma de l’espai extern. I si el context on ens
desenvolupen té una incidència en l’esfera neuronal, també sembla tenir-lo a nivell cognitiu,
emocional o conductual. (Guillen, 2017)
Eberhahard exposava que quan una persona entra en un espai construït, per exemple, en una
casa, immediatament percep la seva olor, la seva temperatura, les seves dimensions, la
quantitat d’aire, el seu caràcter, el seu color, el seu so, els seus materials...Aquestes variables
són els paràmetres amb els que es construeix la percepció, l’escorça visual s’activa i ens dóna
informació no només del seu color, sino també de la seva textura. Sense necessitat de tocar-lo,
se coneixen les seves característiques tàctils. Aquesta informació multisensorial és rebuda i
processada pel cos mitjançant l’acció del sistema nerviós i es produeix sense que siguem
conscients d’això. (Mombriedo 2019:3).

Factors claus per crear millors espais
Segons Elizondo i Rivera (2017: ) la ANFA (Acadèmia de Neurociència de Arquitectura)
estableix que existeixen tres factors claus per crear millors espais:
1. La continuïtat de l’espai-temps. Dins el nostre cervell específicament a la regió de
l’hipocamp, hi ha certes neurones que reaccionen quan les persones es troben en un
lloc o espai específics; aquestes neurones ajuden a fomentar de manera interna una
idea o experiència espacial del mon exterior en ell mateix.
2. L’impacte de l’arquitectura a la percepció espacial. Els arquitectes o dissenyadors han
de ser sensats a l’hora de dissenyar espais per persones amb problemes psiquiàtrics,
on qualque element que els és difícil d’identificar pot ocasionar problemes de
desubicació, estrès, malestar o nirvis.
3. La il·luminació. Des d’un punt de vista fisiològic, la llum natural és de vital
importància pel cos humà; el no contar amb llum natural pot ocasionar estats d’ànims
negatius.

L’espai com tercer educador
En Picó (2017) s’exposa que Loris Malaguzzi, el gran pedagog italià dels anys 50 del passat
segle parlava dels tres mestres que tot infant o jove té: el primer, els adults, els seus professors
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i familiars; el segon, els altres infants, els seus companys o amics; i el tercer, l’entorn
construït, la seva escola, la seva casa, la seva ciutat. És evident que l’espai és un element més
de l’activitat docent, l’anomenat tercer educador. L’ambient del centre i de l’aula
constitueixen un instrument imprescindible per l’aprenentatge de les habilitats creatives. En
Picó (2016) s’exposa que l’ambient del centre i de l’aula constitueix un instrument molt
valuós per l’aprenentatge, i per això ha de ser objecte de reflexió i planificació. Per tant és
necessari estructurar-lo i organitzar-lo adequadament ja que el seu disseny i ús promou
relacions, comunicacions i trobades. Aquest autor, citant a Lewin (1995) afirma que hi ha un
ordre i bellesa implícit en el disseny i organització de l’espai, equip i material a una escola.
Cada racó de cada espai deu tenir una identitat i un propòsit, i així és valorat per infants i
adults.
Així, com un educador més, l’espai es converteix en un factor didàctic donat que es deu
emmotllar i facilitar a les noves metodologies d’aprenentatge, ajudant a definir la situació
d’ensenyament-aprenentatge, permetent crear un ambient estimulant pel desenvolupament de
totes les capacitats de l’alumnat, així com afavorint l’autonomia i motivació de l’equip de
professors i la direcció del centre. (Picó 2016). Aquesta idea és compartida per Guillén J.C, al
seu llibre Neuroeducación en el aula. De la teoria a la pràctica on postula que l’arquitectura i
el disseny dels centres escolars reflecteixen la seva filosofia i condicionen el seu
funcionament, per la qual cosa no es pot considerar un factor secundari en el procés
d’innovació educativa. (Guillén 2017:232).

Elements essencials per crear entorns d’aprenentatge.
En Mokhtar (2016:4) es categoritzen quatre elements essencials que la neuroarquitectura
proposa com de major rellevància a l’hora de crear entorns d’aprenentatge: el sentit emocional
de l’entorn, les proporcions de l’espai, la il·luminació, la ubicació i la relació amb l’exterior.
1. El sentit emocional de l’entorn. Els usuaris poden crear vincles emocionals positius
o negatius amb els entorns arquitectònics, a traves del sentit de pertinença que permet
conèixer la diferencia entre espai i lloc a través de les reaccions del cervell. Un lloc
és un entorn que ofereix a l’usuari llibertat d’interacció i moviment, genera reaccions
positives en el cervell. Un espai és un entorn que limita la interacció i el moviment de
l’usuari, genera reaccions d’estrès i ansietat de diferents intensitats. Els estudiants es
senten més connectats a un edifici que s’anticipa a les seves necessitats i els respecta
com individus.
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2. Les proporcions de l’espai. Les proporcions de l’entorn d’aprenentatge també
influeix i s’ha descobert que els sostres alts animen a pensar amb major llibertat,
ajudant a formular relacions abstractes i els sostres baixos produeixen sensacions de
confinament conduint als usuaris cap un pensament minuciós i estadístic.
3. Il·luminació de l’entorn. La llum del sol ajuda als essers humans a cobrir
necessitats físiques i mentals. Estudis han demostrat l’impacte de la intensitat de la
llum a les aules, a menor intensitat, pitjors resultats acadèmics i efectes similars als
efectes del jet lag.
4. Ubicació i relació amb l’exterior. El contacte amb la natura, exerceix una tasca
restauradora perquè redueix el nivell d’estrès. Desviar la vista cap a l’exterior a
través de la finestra s’ha considerat tradicionalment com una distracció, però la
neurociència té una interpretació positiva d’aquesta reacció involuntària del cervell;
canviar la distancia focal durant uns instants, relaxa la vista i ajuda al cervell a
recuperar la seva capacitat de concentració.
Els dissenyadors d’entorns escolars comencen a entendre que la incorporació de la
natura enriqueix les tres dimensions: física, cultural i emocional en les comunitats
educatives.

Factors de l’entorn que influeixen en l’aprenentatge dels alumnes.
Diversos autors (Guillen (2017), Gopar (2019), Mirele (2019)) han tractat quin són els factors
de l’entorn que tenen influència en l’aprenentatge dels alumnes: el mobiliari, la il·luminació,
la temperatura i ventilació, el so i el color i decoració.
- Mobiliari
Guillen (2017: 232) assegura que el disseny adequat d’un edifici escolar és aquell que li dona
un aspecte variable en funció de les necessitats educatives dels estudiants. Això requereix
l’existència de diferents espais d’aprenentatge com estudis, tallers o laboratoris que facilitin
tant el treball individual com el cooperatiu, o inclús un ensenyament més formal en qualque
moment, però sempre des d’una perspectiva interdisciplinar, per això és imprescindible
disposar del necessari mobiliari mòbil. I la mobilitat no es limita a l’entorn propi
d’aprenentatge, perquè s’ha comprovat que els escriptoris de peus aporten millores en les
proves que mesuren el funcionament executiu i la memòria de treball dels alumnes.

15

- Il·luminació
Les aules que possibiliten vistes externes i estan il·luminades de manera adequada amb llum
natural pot incidir en el benestar físic i emocional de l’alumnat, i inclús afavorir la seva
concentració en les tasques. A un estudi en que participaren més de 21.000 estudiants, aquells
que estudiaven amb major il·luminació varen obtenir, respecte a aquells que estudiaren amb
condicions lumíniques més pobres, uns resultats 20 % millors. Aquests mateixos
investigadors varen corroborar els efectes negatius sobre l’aprenentatge derivats de
l’enlluernament a les aules que no disposaven de persianes o filtres adequats.
- Temperatura i ventilació.
El nostre cervell és molt sensible a la temperatura i això pot repercutir tant a nivell cognitiu
com emocional. Per exemple, les investigacions de Lewinski (2015) apunten que una
temperatura que podria afavorir l’aprenentatge estaria entre els 20ºC i els 23ºC
aproximadament, i que la humitat relativa hauria de rondar el 50 %.
En quant a la ventilació, sabem que la millora de la qualitat de l’aire pot reduir els efectes de
l’asma. En un estudi longitudinal en el que han participat 2618 infants de 39 escoles de
Barcelona, s’ha constatat que la contaminació de l’aire procedent del trànsit pot perjudicar el
correcte desenvolupament cognitiu dels infants.
Cheryan et al. (2014), citats a Mokhtar (2016) identifiquen que una mala qualitat de l’aire i
calefacció deficients poden influenciar negativament en l’aprenentatge en un aula.
- So.
L’existència de problemes acústics associats a la mala ubicació de l’aula compromet l’atenció
de l’alumnat. El renou afecta al desenvolupament de les tasques dels alumnes i el seu
comportament en el aula. En el cas dels més petits pot perjudicar la seva atenció visual, la
seva escriptura o lectura, donat el seu incipient desenvolupament executiu. En quant als
adolescents, recorden pitjor la informació quan estan exposats a nivells sonors que simulen
situacions quotidianes. Això suggereix la necessitat de disposar d’entorns d’aprenentatge
específics: uns que possibiliten una participació més activa dels alumnes i altres en que es
pugui fer un treball d’introspecció, indicats per realitzar tasques de reflexió personal,
relaxació o Mindfulness, que son tan importants de cara a millorar les funcions executives.
-Color i decoració
Els estudis sobre el color en els entorns de l’aprenentatge revelen la seva incidència sobre les
emocions i la fisiologia de les persones que estan en ells. Olcina (2019:8) assenyala que la
importància que pot tenir el cromatisme a les aules l’observem en els postulats de la
psicologia del color, que parla de l’energia que ens transmeten els colors, de com ens fan
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sentir-nos a cadascú i què representen. És per això que resulta inevitable pensar que el color,
aplicat a l’espai educatiu pot oferir possibilitats en el procés d’ensenyament-aprenentatge. Per
exemple, colors forts, com el vermell, poden excitar l’activitat cerebral, i afecta en major
mesura a les persones introvertides o a les que tenen un estat d’ànim negatiu. En un estudi
recent, Barret i els seus col·laboradors (2015) han comprovat que combinar parets blanques -o
amb colors clars- i el recurs de colors brillants en mobles o pantalles pot estimular
l’aprenentatge. No obstant, encara que la tria del color dependrà de l’edat dels alumnes i de
les necessitats de les tasques, sempre hi ha tonalitats alegres que podem controlar per millorar
l’estètica i fomentar un treball més creatiu.
En quant a la decoració general de l’aula, sembla que els efectes més beneficiosos sobre
l’atenció i l’aprenentatge es produeix en quan existeix un nivell intermedi entre una decoració
excessiva i una nul·la decoració. En Mokhtar (2016) s’apunta que els objectes simbòlics i la
decoració a les aules ajuden a reforçar el seu sentit de pertinença i per tant de benestar. Pradas
(2018) afirma que les darreres investigacions indiquen que les aules excessivament decorades
bombardegen als estudiants amb un excés d’informació visual i això, interfereix en la seva
memòria i la seva capacitat de concentració.

Importància de la neuroarquitectura a l’hora de crear espais educatius
En Mora (2017:157) s’afirma que la neuroarquitectura comença a ser molt rellevant per
l’ensenyament, doncs en ella es comencen a veure els beneficis de la pròpia arquitectura de
l’escola i els seus entorns, expressats en les formes, l’orientació de l’edifici, el disseny
d’interiors, les classes i la seva ornamentació i colors, dibuixos, llum, so, temperatura i zones
verdes, arbres o els cartells i murals de les seves parets en les classes. Tot això són factors que
avui comencem a saber que influeixen de manera poderosa en l’educació i l’ensenyament.
En Mora (2017:19) s’afirma que:
“La nova neuroarquitectura estudia perspectives inèdites amb les que rompre temps i
espais per reconvertir-los en temps i espais “humans”, en espais d’un nou ordre i
complexitat que obeeixin i potenciïn l’expressió i el funcionament dels codis de
funcionament que el cervell porta de naixement. Amb això s’espera establir un nou
diàleg amb l’entorn, creant a les escoles formes innovadores que facin sentir als
infants amb més benestar mentre aprenen, memoritzen i canvien, es conformen i
construeixen el seu cervell.”
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La neuroeducació evidencia la necessitat de construccions més afectives. La investigació té
un enfoc que fa reflexionar sobre conceptes que demostren que el rendiment mental es
deteriora si les persones no es senten a gust a on estan o hi ha estímuls a l’entorn que els
distreuen o en general, si les condicions no són adequades per la realització d’una activitat
mental determinada.
Guillen (2017: 232) assenyala que uns dels grans descobriments de la neurociència en els
darrers anys és el de demostrar les repercussions directes de les emocions sobre
l’aprenentatge. Sabem que generar un clima emocional positiu en el aula resulta
imprescindible. Però també ho és l’entorn físic en el que es dona l’aprenentatge, donat que
afecta al nostre cervell.
En Montiel (2017:7) afirma que indagant en conceptes de neurociència s’accedeix a
comprendre millor la neuroeducació i la repercussió de la neuroarquitectura. Es pretén que en
l’entorn d’ensenyament- aprenentatge, l’arquitectura escolar exerceixi com subjecte agent que
provoqui percepcions agradables en l’esser humà que motivin i estimulin les seves múltiples
intel·ligències.
És necessari que els centres escolars tinguin una bona arquitectura, disseny i condició física ja
que forma part de la innovació educativa. Rosan Bosch (2018) explica: “L’objectiu no és
crear espais bonics, sinó que contribueixin al canvi”.
En Picó (2017) s’afirma que la neurodidàctica i la neuroarquitectura es fusionen produint la
necessària connexió entre el cervell, els espais i els processos d’ensenyament- aprenentatge i
fent que el propi procés sigui més eficaç, afavorint el desenvolupament de les capacitats
creatives, tant dels alumnes com dels professors. Està demostrat que quan cream diferents
espais, generam diferents emocions.
Si tenim en compte que l’arquitectura ens provoca diferents emocions que una ressonància
cerebral permet visualitzar, podem reflexionar sobre els entorns d’aprenentatge i els llocs on
els estudiants passen tantes hores de la seva vida. Inclús si partim que molts d’edificis ja estan
construïts i s’utilitzen com escoles, podem adaptar els espais per afavorir l’aprenentatge dels
nostres alumnes en ells, fent que millorin la seva valoració en aquestes tres variables:
coherència, fascinació i habitabilitat. (Bueno:2020)
En Mokhtar (2016) citant a Herbert s’assenyala que si l’escola es dissenya segons les
necessitats dels alumnes, aquests ho perceben i tenen un comportament respectuós, altruista i
el desig d’implicar-se. Els estudiants es senten més connectats a un edifici que s’anticipa a les
seves necessitats i els respecta com individus.
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Com haurien de ser els espais educatius?
Si aturem la nostra atenció en molts dels nostres actuals col·legis, anodins, tancats i asèptics
en el millor dels casos, podem apreciar que han canviat molt poc al llarg dels últims cents
anys.
En Picó (2017) assenyala que:
“Continuem trobant entorns propis del segle passat, espais compartimentats en cubs que
impedeixen la comunicació, la interacció, i per tant, qualsevol possibilitat de creativitat i
innovació. Seguim trobant entorns propis d’una educació dedicada a preparar als joves per
trobar un lloc de feina en les fabriques angleses de principi del SXIX quan durant la
primera revolució industrial el mètode educatiu lancasterià proposava ensenyar a una gran
quantitat de nins al mateix temps, en el mateix espai físic i amb els mínims recursos
possibles“
Francisco Mora , al seu llibre Neuroeducación. Sólo se puede aprender aquello que se ama
(Alianza 2017) es fa un seguit de preguntes:
“ Per que ensenyar als estudiants en classes àmplies, amb grans finestrals i llum natural és
millor i produeix més rendiment en ells que l’ensenyament impartit en classes angostes i
pobrament il·luminades? Amb quina mesura els col·legis, instituts o universitats que s’han
construït o s’estan construint modelen la forma de ser i pensar d’aquells que s’estan
formant? És possible que l’arquitectura de les escoles no respongui avui dia al que de
veritat requereix el procés cognitiu i emocional per aprendre i memoritzar d’acord als codis
del cervell humà, vertadera naturalesa humana i siguin, a més, potenciadors d’agressions,
insatisfacció i depressió? Totes aquestes són preguntes actuals, persistents, que incideixen
el la concepció d’una nova neuroeducació”
Donant resposta a aquestes qüestions, diversos autors han recollit com haurien de ser els
espais educatius per potenciar al màxim el desenvolupament de l’infant.
Pico (2017) exposa que hi ha recepcions que ens saluden, ens abracen i conten històries,
passadissos que ja no són de pas, sinó de connexió i estada, espais compartits per l’estudi
cooperatiu i l’oci, aules multifuncionals que desperten la curiositat i l’atenció com base de tot
aprenentatge. I per suposat, hem incorporat l’exploració, la innovació, el joc i l’emoció en
aquests nous entorns d’experiències, fluids, sostenibles, accessibles a la tecnologia,
facilitadors de la comunicació i estimuladors dels nostres cinc sentits. Necessitem configurar
àmbits versàtils, dinàmics, divertits, alegres i frescs que estimulin la nostra imaginació i
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creativitat i que ens permetin desenvolupar adequadament les noves dinàmiques
d’aprenentatge tals com les intel·ligències múltiples, flipped classroom, treball cooperatiu,
activitats maker o de networking-coworking amb pares.
A Bueno (2020) s’especifica una sèrie de nocions bàsiques per fer l’aula més agradable:
1. Els espais d’aprenentatge han de ser confortables. El malestar i la incomoditat
distreuen.
2. La millor llum per una aula és la natural. La il·luminació artificial deu ser modulable
per adaptar-se a horaris, latituds i activitat. Son preferibles els espais amplis, diàfans,
amb una bona temperatura i una ventilació adequada.
3. Els seients deuen ser mòbils i flexibles per a que permetin diferents patrons i
configuració de l’aula. Un espai versàtil es fàcil d’adaptar a més d’una activitat.
4. Les zones lúdiques són fonamentals. El joc crea un compromís d’aprenentatge
significatiu. Inclús en cursos superiors l’objectiu del joc, del repte, del desafiament,
afavoreix l’aprenentatge, responem a estímuls bàsics i divertits que ens provoquen i
mouen l’acció.
5. L’espai exterior no pot ser un territori prohibit, sinó un complement de l’aula per
aprendre coses noves, per experimentar altres sensacions, per generar novetat,
sorpresa, aspectes que repercuteixen favorablement en l’activitat cerebral.
6. L’accessibilitat tecnològica és un punt clau. Les aules deuen tenir endolls de tot tipus,
cablejat adequat que permetin l’estructuració de l’aula. El que haguem de necessitar
deu estar a ma.
7. El renou és un enemic de l’aprenentatge. Hem de tenir una sonorització adequada, una
cosa que sol ser difícil de conjugar amb parets mòbils o espais diàfans.
8. Un bany adjunt a les aules d’Infantil i els primers cursos de Primària.
9. La creativitat pot aparèixer en qualsevol lloc, inclús en cel·les sense finestres, però és
preferible fomentar-la en espais adequats en lloc de mantenir els tradicionals que
promouen la productivitat i varen ser dissenyats en la revolució industrial per
maximitzar l’eficiència.
10. És imprescindible pensar en el treball en equip. El treball en grups és una competència
transversal prioritària i és preferible col·laborar per resoldre problemes. Tindria sentit
estructurar les aules per aprendre i treballar en grups de distinta mida.
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11. És molt convenient organitzar bé les àrees d’emmagatzament com armaris i prestatges.
L’ordre és un component clau en els entorns d’aprenentatge d’èxit, amb tot el material
fàcil de localitzar i recollir.
12. És imprescindible crear espais que promoguin l’equitat. En ocasions, s’haurà de
recórrer a mitjans i solucions adequades per cobrir necessitats específiques. Qualsevol
alumne s’ha de sentir benvingut a l’aula.
13. La senyalització de recintes, espais, ubicació de recursos, entrades, sortides,
departaments, etc. és també un element important.
En Nair (2016:20) afirma que són quatre els criteris imprescindibles per a que un centre
educatiu estigui ben dissenyat:
1. Que sigui acollidor: El comportament dels alumnes a l’escola està influenciat pels
missatges ocults que envia l’edifici. El dissenyador té una gran influencia en la creació
d’un ambient que sigui acollidor.
2. Que sigui versàtil: Es refereix a proporcionar ambients capaços de satisfer les
necessitats i estils d’aprenentatge de distints alumnes.
3. Que sustenti diverses activitats educatives: Algunes zones de l’escola s’haurien de
dissenyar a la fi de promoure una amplia varietat d’activitats educatives, com les
zones comunes d’ús flexible.
4. Que traslladi missatges positius: la importància de crear un clima positiu en el centre
no és una cosa exagerada. El disseny de l’espai educatiu tindrà un gran impacte en els
esforços que es despleguen per crear un clima educatiu positiu.
En Pradas (2018) s’apunta una sèrie de suggeriments a l’hora de crear espais educatius:
1. Mostrar treballs dels propis alumnes.
2. Posar imatges de referencia.
3. Evitar el desordre.
4. Mapes mentals o conceptuals.
5. Evitar mostrar notes o qualificacions.
6. No tapar les finestres amb dibuixos i altres decoracions, sinó deixar passar la llum
natural.
7. Aprofitar la idea de zones de treball. Destinar cada espai de l’aula a la realització
d’una de les tasques.
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Per Rosan Bosch (2018) no existeix un únic model d’aula, sinó que aquests dependrà dels
principis metodològics del centre, les polítiques educatives, el context social... Algunes idees
són:


L’aula. Aquest concepte està obsolet. Loris Malaguzzi proposa que les parets han de
desaparèixer per construir espais educatius amplis, que permetin una continua
interacció entre els alumnes, l’experimentació i el descobriment.



Els espais comuns. Els passadissos o patis es poden utilitzar per propiciar situacions
d’aprenentatge. Aprendre és una acció que pot ocórrer en qualsevol lloc i amb
qualsevol persona.



La versatilitat. Els espais han de ser versàtils i polivalents, per a que un mateix espai
es pugui utilitzar per a diferents funcions.



L’edat. Quan els espais són comuns i el concepte d’aula no existeix, l’aprenentatge
pot produir-se amb nins i nines de diferents edats.



L’estètica dels espais. La il·luminació, els colors, les formes... aquests aspectes tenen
una gran influencia en l’aprenentatge dels alumnes. És important que els espais
tenguin i aprofitin la llum natural. Els colors deuen ser manco vius i cridaners i les
formes més orgàniques i no tan geomètriques. Tots aquests aspectes poden despertar
la motivació dels alumnes.



Les TIC. Moltes escoles ja no empren com material didàctic el llibre de text, sinó que
opten per digitalitzar l’aprenentatge emprant tauleta tàctil, ordinadors. Per això és
important que les infraestructures disposin d’endolls, wifi, projectors, etc.



El temps. S’espera una dissolució del temps per poder personalitzar l’aprenentatge de
tal forma que els alumnes treballin al seu propi ritme i s’organitzin com trobin adient.



La jerarquia, el poder. L’alumne és el centre de l’aprenentatge i el docent adquireix
un rol de guia. No fan falta moltes cadires, ni taules i tampoc que estiguin orientades
cap al professor. L’aula s’ha de concebre com un espai on els aprenentatges siguin
bidireccionals entre el docent i els alumnes, així com entre iguals.



Les metodologies. Segons la metodologia emprada, es requereixen diferents
distribucions.
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Estudis que han analitzar la importància dels espais.
Diversos estudis han analitzat la importància que tenen els espais i la influencia que
exerceixen els aprenentatges.
A Mombriedo (2019) es cita el Clever Classrooms. HEAD Project. Universidad de Salford,
un estudi que tenia com objectiu donar a conèixer la importància de realitzar canvis i millores
en el centre educatiu tenint en compte els impactes que tenen en els aprenentatges.
A Lamela & Anon (2017) es fa una comparativa de les escoles de Hans Scharoun versus
l’escola finesa de Saunalahti per comprovar la importància dels espais i entendre la seva
importància en els aprenentatges.
Des del Programa Redex investiguen l’impacte de propiciar que els alumnes dissenyin el seu
propi espai educatiu amb el programa “Eres arquitecto de tu propio colegio”, programa que
s’ha desenvolupat en diferents escoles d’Espanya. (Picó, 2016)
Per concloure, Pradas (2018) afirma que en un futur la Neuroarquitectura serà una assignatura
que se inclourà en els plans d’estudis del Graus d’Infantil i Primària.
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Anàlisi d’ entorns d’aprenentatge.
Fer l’anàlisi de les fotografies es va partir de la classificació d’elements essencials que la
neuroarquitectura proposa com de major importància a l’hora de crear entorns d’aprenentatge
i que apareix a l’article de Mokhtar, F., Jiménez, M.A., Heppell, S., i Segovia, N. (2016) i els
factors de l’entorn que influeixen en l’aprenentatge dels alumnes. (Guillen (2017), Gopar
(2019), Mirele (2019).
El sentit emocional
L’usuari pot generar vincles positius
L’usuari pot generar vincles negatius
Afavoreix a l’usuari la llibertat d’interacció i moviment

Limita a l’usuari la llibertat d’interacció i moviment
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Existeixen objectes personals que propiciïn el sentiment de pertinença al lloc (fotografies,
objectes personals,..)

Anticipa les seves necessitats

Les proporcions de l’espai
Té sostres alts
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Té sostres baixos

Els contorns curvilinis són considerats més amables i acollidors en comparació amb les línies
rectes
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La il·luminació de l’entorn
Arriba llum de l’exterior

No arriba llum de l’exterior

Disposa de llum natural

27

Disposa de filtres o persianes

Ubicació i relació amb l’exterior
Es pot veure l’exterior des de l’interior de l’edifici

28

Es pot accedir a l’exterior fàcilment

Mobiliari
És adequat a les necessitats educatives dels estudiants

29

Existeix diferents espais (tallers, estudis o laboratoris)
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És mòbil i permet traslladar-lo

Temperatura i ventilació
Té una temperatura entre els 20º i 23 º

Té una humitat relativa al 50%

Disposa de sistemes de ventilació (finestres)
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Disposa d’aire acondicionat i calefacció

So
Té una bona acústica
Arriba renou de l’exterior

Color i decoració
Les parets són blanques o de colors suaus

Les parets són de colors vius
Hi ha un excés de decoració
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Hi ha una harmonia a la decoració

Hi ha elements amb tonalitats alegres
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Resultats
Els resultats originats de la realització del present Treball Final de Grau han estat els
següents:
En quant a la revisió bibliogràfica, en la que es varen fer servir les bases de dades i les fonts
esmentades a la metodologia. Després d’una primera recerca es varen rebutjar aquells articles
que no complien els següents requisits: no parlaven d’influència de la neuroarquitectura a les
aules, no tractaven els factors que influenciaven en l’aprenentatge o no feien propostes de
com devien ser els espais escolars. Dels trenta articles inicials, es varen rebutjar sis per no
complir aquests requisits, així finalment la bibliografia en la que es sustenta el marc teòric
d’aquest TFG està formada per vint-i-quatre articles. Una vegada seleccionats, es va fer una
primera lectura on es va anar anotant tots els continguts de cadascú dels articles, per
posteriorment, veure les seves similituds, diferencies i prendre la decisió de quins apartats
tindria el marc teòric. Ha estat com una feina de fer un trencaclosques, ja que s’ha intentat
aprofitar tota la teoria i aportacions que contenia cadascun dels articles seleccionats.
Posteriorment, una vegada realitzada una primera revisió del marc teòric, es varen cercar més
articles que tractessin la influència dels espais en el benestar de les persones i que parlessin
sobre les emocions i reaccions que generen els espais a les persones, per tal de completar
aquests apartats es varen cercar, fent servir les mateixes paraules claus, però articles que
tractessin la neuroarquitectura de manera global, i no específicament la escolar. En aquesta
fase es varen ampliar la bibliografia amb quatre articles més, quedant el mart teòric format per
vint-i-vuit publicacions.
A l’hora d’estructurar el marc teòric s’ha fet seguint una estructura piramidal on en primer
terme es vol definir el concepte neuroarquitectura, després es tracta la influència que té al
cervell i a la vida de les persones; per posteriorment tractar la importància que tenen els espais
dins els contextos escolars i els factors que hem de tenir en compte per afavorir els
aprenentatges dels alumnes.
S’ha de destacar que actualment no existeix molt de material que tracti aquesta temàtica en el
camp de l’educació, i el que s’ha trobat formava part de llibres que tractaven de
neuroeducació, en els quals es dedicava un apartat a parlar de la neuroarquitectura. On s’ha
trobat més informació sobre aquesta branca han estat investigacions, publicacions o articles
del camp de l’arquitectura.
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Sobre l’anàlisi de centres realitzats, s’ha fet una revisió de centres d’educació infantil, un
total de 13 centres d’Espanya (les fotografies dels quals s’han extret del document Arnaiz,V.
et al. (2011) Guía para proyectar y construir escuelas infantiles. Ministerio de Educación.
Secretaria de estado de Educación y Formación Profesional) i de dos centres d’Itàlia ( Pistoia
i Reggio Emilia les fotografies d’aquests dos centres provenen d’unes estades pedagògiques
realitzades en ells). Amb aquest material s’ha realitzat una observació i reflexió amb les
graelles esmentades a la metodologia, i on es pot destacar que els centres abans anomenats
reuneixen les següents condicions en quant a:
El sentit emocional:
No s’han trobat evidencies de si l’usuari pot establir vincles positius o negatius amb l’espai.
Si s’han trobat registres d’aquells espais que afavoreixen la llibertat d’interacció i moviment,
concretament a l’Escola Infantil de Guastalla Itàlia i a l’Escola Infantil Maria Mut i
Mandilego; per contra, també s’han trobat espais que limiten aquesta interacció.
Sí s’han trobat constància que als centres d’educació infantil existeixen objectes personals que
propiciïn el sentiment de pertinença al lloc (fotografies, objectes personals,..); al igual que
espais que s’anticipen a les seves necessitats.
Les proporcions de l’espai:
En quant a les alçades del sostre, s’ha recollit que hi ha centres en que són alts (a Reggio
Emilia i a l’EI Son Ferriol de Mallorca), però també hi ha centres a les mateixes poblacions
que els seus sostres són baixos.
A l’escola de Guastalla podem observar com el seu disseny arquitectònic presenta línies
curvilínies.
La il·luminació
S’han trobat centres que arriba llum de l’exterior a través de grans finestrals, mentre que altres
escoles el llum que arriba de l’exterior es més limitat.
Tots el centres analitzats els arriba llum natural, però la seva quantitat ve influenciada per la
mida dels finestrals.
A la majoria de centres existeixen filtres o persianes que permeten regular la quantitat de llum
que entra.
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Ubicació i relació amb l’exterior
S’han trobat centres en que es pot veure l’exterior des de l’interior de l’edifici i en els que es
pot accedir fàcilment a l’exterior des de l’interior. Aquests ítems venen condicionats per la
ubicació i l’entorn del centre.
Mobiliari
Als centres analitzats s’han trobat evidències de que el mobiliari del que es disposa és adequat
a les necessitats dels alumnes.
Hi ha centres que tenen més possibilitats de crear diferents espais i laboratoris, mentre que
altres estan més limitats.
Al igual que els espais, hi ha mobiliari mòbil, mentre que altre és fixo i no permet traslladarlo.
So
Com l’anàlisi a partit de fotografies, aquest ítem no s’ha pogut valorar.
Temperatura i ventilació
Els ítems de temperatura i humitat no s’han pogut contrastar.
Els centres disposen de ventilació a través de finestres i calefaccions; a les escoles infantils
del Patronat Municipal d’Escoles d’Infants hi ha un projecte per dotar d’aire acondicionat
aquells centres que a l’actualitat no disposen.
Color i decoració
A tots el centres analitzats, el color de les seves parets són blanques o de colors suaus.
No s’han trobat evidències d’escoles amb colors vius o amb excés de decoració.
Si s’han trobat exemples on les escoles tenen harmonia a la seva decoració i hi ha presents
elements amb tonalitats alegres.

Discussió
Després de l’anàlisi i els resultats obtinguts en el present treball es considera que s’han pogut
aconseguir els objectius de partida que eren conèixer els orígens i la importància de la
neuroarquitectura, investigar sobre quins factors de l’entorn escolar influeixen en el benestar i
els aprenentatges dels alumnes i analitzar imatges d’escoles d’educació infantil partint dels
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factors que estableix la neuroarquitectura, tot i que el darrer objectiu es va veure modificat
durant el transcurs de l’execució del treball donat la crisi sanitària que actualment vivim amb
la COVID-19, ja que primerament es pretenia fer una observació empírica a dos centres
educatius de Palma però finalment no ha estat possible.
Durant el transcurs de la revisió bibliogràfica s’ha constatat com diversos autors ( Mohktar,
Gútierrez, i Mora) recolzen la idea inicial dels efectes que tenen els espais pel benestar a les
persones, perquè tal i com es comentava a la introducció, tot i que la meva tasca professional
era la mateixa, els meu benestar a un centre o altre era diferent.
El més rellevant que s’ha aconseguit a les revisió bibliogràfica es trobar com diferents
professionals tracten la importància que té la neuroarquitectura a l’hora de crear els espais
educatius i quins elements haurien de tenir aquests espais, ja que com deia Loris Malaguzzi,
l’espai esdevé el tercer educador.
En quant a l’anàlisi dels centres, partint de les graelles d’observació adjuntades a l’annex,
s’han pogut constatar diferents aspectes:
En el sentit emocional de l’entorn si que s’han pogut comprovar com l’organització de les
escoles infantils si que propicia a l’usuari el sentiment de pertinença, ja que forma part de
l’organització dels centres de 0-3 anys que fotografies i objectes personals dels alumnes es
trobin dins les aules per reforçar el vincle afectiu i la seguretat; d’igual manera que passa amb
l’ítem d’anticipar-se a les seves necessitats, ja que a l’hora de crear un horari i rutines, s’han
de preveure les necessitats d’higiene, alimentació i descans per poder donar resposta a les
demandes dels infants. S’ha de relacionar, que juntament amb els descobriments de la
neeuroarquitectura, en sentit de pertinença fa activar-se la PPA Parahippocampal Place Area,
que s’activa als espais i que té influència en els records, d’aquesta manera les vivències que
l’alumne tengui en aquests espais condicionaran la seva vida futura.
Les proporcions de l’espai venen determinades pel projecte arquitectònic, i tot i el que afirma
Mokhtar (2016) els sostres aporten major llibertat i els sostres baixos proporcionen sentiments
d’aïllament, aquestes qüestions no són modificables pel docent, que ja es troba l’espai
arquitectònic construït. De la mateixa forma és el que passa amb la presència de línies rectes o
curvilínies.
La il·luminació de l’espai també ve dissenyada al disseny arquitectònic, i hi ha centres amb
grans finestrals (per exemple l’E.I. Son Ferriol) mentre que altres les dimensions de les
finestres són mes reduïdes com a l’EI Son Fuster Nou. Tots els centres analitzats contaven
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amb filtres o persianes per poder regular el llum, i a més de per aquest funcionalitat, també es
fa servir per poder enfosquir les aules en el moment del descans dels alumnes.
La relació amb l’exterior del centre educatiu ve determinada per la ubicació i l’entorn del
centre, mentre que als centres d’ Itàlia es té molt present la relació de les escoles amb el seu
exterior, aquí a les Illes Balears no és igual, ja que hi ha centres en que l’edifici s’ha dissenyat
amb altre funcionalitat (per exemple l’E.I. Son Fuster era una antiga possessió)
El mobiliari dels centres ve determinat per les necessitats i edats dels alumnes, i com és una
edat en que els canvis físics són tan dinàmics, als centres d’educació infantil existeixen una
gran tipologia de mobiliari per tal d’adaptar-se; si que el fet de que sigui mòbil depèn de cada
centre.
El color predominant de les parets a les imatges analitzades és el blanc o colors clars, no s’ha
trobat cap centre on les parets siguin de colors vius. En quant a la decoració, s’han trobat
evidències d’espais harmònics, però s’ha de destacar que aquesta decoració be influenciada
per la línia metodològica del centre; així en centres on aposten per materials sensorials i
naturals presenten una decoració diferents a aquells centres on s’empra material estructurat o
joguines de plàstic.
En quant al renou, tot i que no s’han pogut trobar evidències, és un element a tenir en compte,
ja que en paraules de Bueno(2020) és un enèmic de l’aprenentatge.
A l’hora de avançar en el treball ha ajudat tenir molt presents els objectius que es volia
aconseguir i amb la primera estructura del marc teòric i el disseny de l’anàlisi de les
fotografies seguir les pautes marcades.
En quant a les dificultats més rellevants que s’han trobat, com s’ha comentat anteriorment, ha
estat no poder fer una observació empírica i no poder aconseguir informació de determinats
aspectes com el renou, la regulació de la temperatura als centres o la humitat. De cara a
properes investigacions seria molt important tenir una relació directa amb els centres que es
pretenen analitzar..
Les aplicacions que pot tenir el present treball al món educatiu és tenir presents els aspectes
que determina la neuroarquitectura en quant a ubicació, color, decoració, so i, com docents,
aplicar i tenir cura dels espais per poder proporcionar el màxim benestar als alumnes. La
realitat és que els docents arriben als centres que ja estan construïts i han d’adaptar la seva
tasca a ells; però tal com diu Arnaiz et al. (2011) arquitectura i pedagogia han discorregut per
camins distants o senzillament s’han ignorat; així seria interessant que els claustres de
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professors poguessin assistir a reunions sobre pressa de decisions per fer reformes o creacions
de centre, una idea utòpica però útil.

Conclusions
Una vegada realitzat el Treball Final de Grau, exposaré les conclusions finals.
Després de l’anàlisi, resultats, discussió de les evidencies trobades a les escoles infantils
d’Itàlia i Espanya de primer cicle, i haver realitzat una recerca bibliogràfica de
neuroarquitectura puc afirmar que aquesta ciència esdevindrà de gran importància per a la
creació d’edificis escolars, perquè tal i com s’assenyala en el marc teòric, les persones passem
el 90%

del nostre temps a edificis, i si aquests edificis no tenen unes correctes

característiques pot provocar malestar als individus.
En conseqüència, els avanços científics que s’han realitzat a la neurociència han pogut
demostrar la importància que tenen els espais pel benestar i els aprenentatges dels alumnes; i
tal com proposa Pradas, aquesta ciència, podria esdevenir en el futur pròxim una assignatura
en els plans de Grau d’ Infantil i Primària, per que tot i que quan exercim la nostra tasca a un
centre aquest ja està construït, reflexionar i aplicar certs elements o distribucions dins l’espai
pot afavorir l’aprenentatge dels nostres alumnes.
En relació als factors de l’entorn escolar que segons la neuroarquitectura influeixen en el
benestar, considero que aquests s’han de gestionar a nivell d’equip educatiu, unificar criteris i
construir una mateixa línia metodològica d’escola, ja que després d’ analitzar la importància
dels espais, considero que és la reflexió i pressa de decisions prèvies sobre l’entorn, materials
, mobiliari i decoració pot afavorir el vincle entre educador i alumne.
Considero que l’anàlisi de centres permet recollir idees bones en quant a la forma
d’organitzar-se o idees per decorar el centre o les aules per poder-les traslladar al teu context,
però no es tracta de copiar com una recepta, si no agafar aquells elements útils per poder-los
traslladar a la teva practica diària. Penso que com professionals fer visites o intercanvis
periòdics ens ajuda a replantejar-nos els nostre espai.
La meva opinió és que les necessitats i particularitats dels alumnes de les escoles d’educació
infantil fan que es tingui més cura dels espais i de la decoració, així com de respondre a les
seves necessitats; però aquesta calidesa es va perdent a mesura que avancen els nivells
educatius, i encara avui dia trobem tradicionals de cadires i taules.
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Con s’ha recollit al treball, el sentit emocional de l’entorn és molt important, perquè segons es
sentin o es trobin els alumnes dins un espai, ens sentiran més o manco connectats i es veuran
influenciats els seus aprenentatges.
En conclusió, penso que les aportacions de la neuroarquitectura s’haurien de tenir presents i
plasmar en els espais de tots els sistemes educatius per potenciar els aprenentatges dels
alumnes, donat la importància i repercussió que tenen.
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Annexos
Graelles emprades per l’observació estructurada.
Elements essencials per crear entorns d’aprenentatge. Mokthar (2016)

Item

Descripció
L’usuari pot generar vincles positius
L’usuari pot generar vincles negatius

El sentit emocional
de l’entorn

Afavoreix a l’usuari la llibertat d’interacció i
moviment
Limita a l’usuari la llibertat d’interacció i moviment
Existeixen objectes personals que propiciïn el
sentiment de pertinença al lloc (fotografies, objectes
personals,..)
Anticipa les seves necessitats
Té sostres alts

Les proporcions de
l’espai.

Il·luminació de
l’entorn

Ubicació i relació
amb l’exterior.

Té sostres baixos
Arriba llum de l’exterior
No arriba llum de l’exterior
Es pot veure l’exterior des de l’interior de l’edifici
Es pot accedir a l’exterior fàcilment

44

Factors de l’entorn que influeixen en l’aprenentatge dels alumnes. (Guillen (2017), Gopar
(2019), Mirele (2019)).

Item

Descripció
És adequat a les necessitats educatives dels estudiants

Mobiliari

Existeix diferents espais (tallers, estudis o laboratoris)
És mòbil i permet traslladar-lo
Disposa de llum natural

Il·luminació
Disposa de filtres o persianes
Té una temperatura entre els 20º i 23 º

Temperatura i
ventilació

Té una humitat relativa al 50%
Disposa de sistemes de ventilació (finestres)
Disposa d’aire acondicionat i calefacció
Té una bona acústica

So
Arriba renou de l’exterior
Les parets són blanques o de colors suaus
Les parets són de colors vius

Color i decoració

Hi ha un excés de decoració
Hi ha una harmonia a la decoració
Hi ha elements amb tonalitats alegres
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