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Resum 

Una determinada concepció de l’espai parla de quina imatge d’infant hi ha al darrera, però 

també parla del rol de l’adult, de la mirada envers l’aprenentatge, de com s’entén l’estètica o 

com s’entenen les relacions, entre moltes altres coses. 

A l’escola pública El Martinet, l’espai és considerat un element clau en l’educació dels 

infants. Per això, les mestres i els mestres d’aquesta escola, des dels seus inicis fins a 

l’actualitat, han anat construint una cultura de l’espai, basada en diferents autors i referents i a 

través d’un procés de transformació de la pròpia pràctica educativa. 

L’espai, per tant, també pot esdevenir un element de reflexió molt potent. Es creu que si 

s’observen quines relacions estableixen amb l’entorn les persones que l’habiten, es pot 

analitzar, reflexionar i millorar l’educació que s’ofereix als infants. A més, es considera que 

aquesta educació ha de ser conscient i coherent amb la imatge d’infància que es té. 

 

Paraules clau: arquitectura i pedagogia, cultura de l’espai, imatge d’infància, filosofia 

educativa, procés de transformació. 

 

Abstract 

A certain conception of space shows which image of childhood is behind, but also presents 

the role of adult, how to look towards learning, how beauty is understood, how relationships 

are understood, among other things. 

In the public school El Martinet, the space is considered a key element in children education. 

Therefore, the teachers of this school, from its beginnings to the present, have built a culture 

of space, based on different authors and references and through a process of transforming the 

educational practice itself. 

Therefore the space can become a very powerful element of reflection. It is believed that if 

the relationships established with people who live around are observed, the education offered 

to children could be analysed, reflected and improved. In addition, it is considered that this 

education must be aware and consistent with the own image of childhood. 

  

Keywords: architecture and pedagogy, culture of space, image of childhood, educational 

philosophy, transformation process.  
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1. Introducció i justificació 

 

En aquest apartat del projecte de Treball Final de Grau es presenta el plantejament del tema i 

s’argumenta l’elecció del mateix justificant-ne la rellevància, la importància i l’aportació que 

significarà el treball sobre el tema seleccionat. 

 

Abans de presentar el plantejament del tema i d’exposar la seva justificació, caldria dir que es 

tracta d’un treball enfocat en un procés de canvi metodològic concret d’una escola en relació 

a la seva concepció sobre l’espai i el temps. Per aquest motiu, cal contextualitzar una mica 

quins són els trets més identificatius d’aquesta escola en referència a aquesta temàtica.  

 

El Martinet és una escola pública situada a la comarca de Barcelona, concretament al poble 

de Ripollet. La seva mirada envers l’aprenentatge és diferent al de l’escola tradicional, ja que 

en aquesta escola es creu que els processos d’aprenentatge s’inicien des de l’interior i que 

cadascú construeix els seus propis. Les recerques i concrecions de l’escola estan encaminades 

i focalitzades envers els processos d’aprenentatge i no pas d’ensenyament. Aquesta mirada 

implica una determinada concepció dels espais i els temps, és a dir, el fet de tenir una mirada 

àmplia dels diferents processos i camins que cada infant utilitza per aprendre també implica 

un ajustament de l’estructura espacial i temporal, del currículum, dels materials, de la 

intervenció i del rol del mestre en l’acompanyament d’aquest aprenentatge. 

 

Per aquest motiu, es pot dir que l’espai a El Martinet no es troba dibuixat de la mateixa 

manera que se sol estructurar a la majoria de les escoles. Per començar, es creu necessari 

destacar un dels seus eixos més importants: la comunitat. Els infants d’aquesta escola es 

divideixen en tres comunitats diferents: 

 

- La Comunitat dels Petits, la qual equival al segon cicle d’Educació Infantil (P3, P4 i 

P5). 

- La Comunitat dels Mitjans, la qual equival al primer i a la meitat del segon cicle 

d’Educació Primària (1r, 2n i 3r). 

- La Comunitat dels Grans, la qual equival a la meitat del segon i al tercer cicle 

d’Educació Primària (4rt, 5è i 6è). 
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Cada una de les comunitats, enlloc de dividir-se en aules per cursos, es divideix en diferents 

espais. Aquests estan dotats de diversos microespais que ofereixen diferents oportunitats per 

a múltiples i variats processos d’aprenentatge. Cada un dels espais està pensat per a que sigui 

l’experiència de l’infant la que aporti el coneixement i està equipat amb materials i propostes 

que proporcionen dos altres valors molt importants per aquesta escola, els quals són: 

diversitat i estètica. 

 

En el seu Document de Treball d’Ús Intern, fan referència al concepte de comunitat com 

aquell “gran hàbitat comunitari on les accions hi transcorren en modalitats diverses” i la 

seva definició d’hàbitat, la qual es concretarà més endavant en aquest treball, és “l’espai com 

a motiu de reflexió constant. Espai que és transformat mitjançant les accions de les persones 

que hi cohabiten i l’empremta d’aquestes accions”. 

 

Per això, El Martinet és una escola que ha generat diferents canvis en la seva concepció de 

l’espai i el temps i també en la seva estructura i la seva metodologia. En un principi parlaven 

d’ambients, actualment parlen d’espais i també han parlat de tallers i laboratoris. La seva 

metodologia educativa s’ha anat transformant i ha pres diferents formes i denominacions. 

Encara que, com es podrà veure en diferents apartats, no és tan important quina és la 

denominació de la metodologia o com aquesta s’ha anat transformant, sinó la gran tasca de 

reflexió, concreció i la pròpia transformació de la seva filosofia educativa. Tot això, n’és fruit 

de profundes i constants reflexions, les quals han motivat diferents preses de decisions 

valorades sempre des de l’ètica, el compromís i les opcions educatives més afins a la seva 

cultura d’infància.  

 

Com és evident, l’anàlisi i reflexió que han fet les mestres del referents teòrics que tenen a El 

Martinet quant a imatge d’infant, és el que ha inspirat aquest canvis en la concepció de 

l’espai. Per tant, tot això també ha provocat canvis més profunds, com per exemple, en 

l’escolta profunda dels infants, en la comprensió dels processos d’aprenentatge o en el rol de 

l’adult. De fet, no sols hi ha hagut canvis en la denominació semàntica de l’espai, sinó que 

també han sorgit canvis que van més enllà i que tenen a veure amb la cultura d’infància d’El 

Martinet. 

 

A partir d’aquesta reflexió, en forma de justificació del tema, varen sorgir les primeres 

preguntes que han motivat a continuar aquesta investigació. Els dubtes inicials que s’han 
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plantejat fan referència a quins foren els inicis d’El Martinet quant a la concepció de l’espai, 

quines han estat les etapes i els processos que ha sofert aquesta concepció, quins són els 

elements claus en la transformació/evolució d’aquesta concepció, quina és la importància de 

dur a terme aquest canvi metodològic i aquest canvi en la semàntica, quina rellevància hi té la 

imatge d’infant d’El Martinet en la forma de concebre l’espai i el temps i, si així com s’està 

creant una nova cultura d’infància, s’està creant també una nova cultura d’espai. 

 

És en aquest punt del on el projecte, en forma de treball d’investigació etnogràfica, pretén 

mostrar com s’ha anat transformant la cultura dels espais a l’escola El Martinet. És a dir, la 

investigació se centra en què ha motivat aquesta transformació d’ambients a espais, quina és 

la manera d’entendre’ls, quina és la vertadera importància de la denominació i quins 

continguts hi ha al darrera. Tota aquesta investigació pretén poder arribar a clarificar 

conceptes envers la filosofia d’El Martinet en relació als espais, a través de l’estudi de la 

fonamentació teòrica basada en els seus referents i en el recull de la documentació d’aquesta 

trajectòria que ha viscut aquesta escola. 

 

Rodríguez Gómez, així com citen Murillo i Martínez (2010), defineix una investigació 

etnogràfica com “el método de investigación por el que se aprende el modo de vida de una 

unidad social concreta, pudiendo ser ésta una familia, una clase, un claustro de profesores o 

una escuela”. Per aquest motiu, es creu que un estudi etnogràfic es tracta d’un sistema 

d’investigació adequat per aquest projecte, ja que s’ha analitzat l’evolució d’aquesta 

transformació del concepte d’espai i la seva cultura, la seva forma de viure’l, des de l’origen 

fins a l’actualitat.  

 

En relació a aquesta darrera idea, s’ha realitzat una investigació etnogràfica etnohistòrica, la 

qual es tracta d’un “Balance de la realidad cultural actual como producto de los sucesos del 

pasado”, segons Murillo i Martínez (2010). És a dir, els referents teòrics i la trajectòria d’El 

Martinet, en relació a la seva concepció de l’espai, han estat el principal objecte d’estudi 

d’aquesta investigació. 

 

Per a poder realitzar aquesta investigació s’ha dissenyat una metodologia per a dur a terme el 

treball de camp, el qual es basa en la recollida de dades a través de la recopilació i anàlisi de 

documents del centre, de la realització de diferents converses amb algunes de les persones 
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implicades en aquest procés de canvi i de la lectura i comprensió dels autors que tenen com a 

referents a El Martinet quant a la concepció de l’espai. 

 

Pel que fa a la justificació personal de perquè s’ha escollit aquest tema, cal dir que des de 

sempre he sentit molta curiositat per la relació que s’estableix entre l’arquitectura i la infància, 

així com de la vivència de l’espai que té cada persona en concret. Durant els meus estudis de 

Grau d’Educació Infantil he comprovat que el meu interès per aquests temes sempre ha estat 

major que no pas per altres i que això, a més de la formació rebuda en diferents assignatures i 

en els aprenentatges realitzats com alumna col·laboradora en projectes d’investigació en 

relació a la vivència de l’espai i el temps, ha condicionat la meva tria per la temàtica del 

Treball Final de Grau i també la tria del centre on realitzar el Pràcticum II (3-6).  

 

L’enfocament d’aquesta temàtica també ha estat condicionada pel fet d’haver realitzat el 

Pràcticum I (0-3) a una escoleta on es dóna molta importància als espais i als temps en la 

primera infància. El centre on vaig fer aquestes pràctiques fou l’Escoleta Municipal de 

Valldemossa, la qual es troba situada en un lloc privilegiat i s’hi treballa a través de la 

descompartimentació d’espais, on cada racó (la cuina, el passadís, el jardí) es tracta d’un 

espai educatiu, pensat en el benestar de l’infant. Poder veure i viure aquesta manera de 

treballar, em va fer pensar que la relació entre infància i arquitectura no estan tan lluny un de 

l’altre com creia i que la cultura dels espais és molt important en l’àmbit educatiu. 

 

De totes formes, la intenció més pura d’aquest treball és que pugui ser d’utilitat al màxim de 

persones possible. Per això, cal dir que el motiu pel qual aquest estudi està vinculat a l’escola 

El Martinet és perquè es creu que el fet de realitzar les pràctiques en aquest centre, el qual és 

considerat actualment un model pedagògic a seguir, és una oportunitat única per a poder 

conèixer aspectes més concrets de l’escola. 

 

Per tant, quant al tema concret d’aquest treball, considero que podria ser de gran interès per 

una part important de la comunitat educativa d’avui dia. La societat actual està submergida en 

un gran canvi, tant econòmic com cultural, hi ha molts canvis en els valors socials. Això, 

conseqüentment, també afecta a l’àmbit educatiu. La comunitat educativa i altra part de la 

població mostren un gran interès i implicació en la millora i canvi del sistema educatiu 

tradicional. De fet, algunes escoles estan començant diferents projectes d’innovació, on les 

mestres i els mestres estan en contínua formació i realitzen treballs de reflexió profunds, on 
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les famílies mostren un nivell alt d’implicació en l’educació que reben els infants, on 

diferents parts de la comunitat, ja sigui del poble o del barri, també comencen a formar part 

d’aquest procés i s’involucren en l’escola. 

 

Actualment, hi ha molts moviments socials que reflexionen i es mobilitzen per donar valor a 

la primera infància. De cada vegada hi ha més teòrics, plataformes, col·lectius, institucions, 

entre d’altres, que lluiten pels drets dels infants i comencen a fer-los visibles en diferents 

àmbits. Un exemple d’això, n’és el pedagog italià Francesco Tonucci, qui defensa, tant en les 

seves publicacions com en diverses entrevistes i conferències, la idea de que és necessari 

crear una cultura d’infància respectuosa, on l’infant sigui considerat una ciutadà actual de la 

societat en la que viu i no pas un ciutadà del futur. 

 

Per tant, es creu que aquesta investigació sobre la concepció dels espais pot resultar útil en 

diferents àmbits. Primerament, per a la mateixa escola d’El Martinet, ja que aquest recull 

parla sobre la transformació de la seva concepció de l’espai i es creu que els podrà resultar 

d’utilitat per a poder veure’n tot el procés, des de l’origen fins a l’actualitat. Des de l’escola 

han confirmat que tenen reculls de quines són les seves creences, els seus referents i les seves 

teories, però no tenen un document que les agrupi i parli del seu procés transformació. 

 

Per altra banda, aquest pretén ser un document d’utilitat per a les escoles que prenen com a 

referent l’escola El Martinet, ja que sovint és necessari recordar que tots els canvis i millores 

necessiten un o més processos, quasi sempre d’assaig-error. Aquesta investigació vol recollir 

i analitzar els diferents canvis que ha fet aquesta escola des de l’inici fins a l’actualitat. Les 

mestres d’El Martinet han comentat alguna vegada que a les visites, a les conferències o a les 

jornades, altres mestres els pregunten com han arribat fins aquí o que, fins i tot, sovint també 

donen com per fet que sempre han funcionat d’aquesta manera. Els projectes d’innovació no 

són fàcils, són processos de canvi costosos i cada un és diferent. De fet, actualment, algunes 

escoles estan començant amb noves metodologies, les quals totes són considerades vàlides i 

úniques. Però també els donen una denominació concreta, sense saber realment quins són 

aquests conceptes i quines reflexions hi ha al darrera. En aquest estudi es vol veure el perquè 

dels canvis de denominació que ha donat El Martinet al seus espais i, d’alguna manera, guiar 

i ajudar a les escoles que el prenen com a referent a seguir el seu propi camí. 
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També es creu que aquest treball podria ser d’utilitat en diferents investigacions que 

s’estiguin realitzant a les universitats en quant a innovació pedagògica i que pugui servir de 

referència per a les persones que realitzin els estudis de Grau d’Educació Infantil. Actualment, 

a la universitat es parla de noves metodologies, però també es fa necessari la concreció 

d’alguns conceptes que donen nom a aquestes metodologies i quins són els processos que es 

fan a les escoles per al canvi i la millora dels espais. 

 

Finalment i per concloure aquest punt, es voldria especificar quins són els principals apartats 

d’aquest treball. En aquest document s’hi podrà trobar un seguit d’objectius, els quals han 

marcat tota la tasca feta posteriorment, una descripció de la metodologia utilitzada per a 

realitzar la investigació, un apartat més extens el qual fa referència a la fonamentació teòrica 

integrada amb les informacions extretes del treball de camp realitzat i també un apartat de 

conclusions. A més, s’hi adjunta l’apartat de referències teòriques. 
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2. Objectius 

 

A continuació es presenten uns quants objectius que es pretenen aconseguir amb aquest 

projecte de Treball Final de Grau, redactats de forma concisa i acompanyats d’una explicació 

clara i concreta. 

 

- Conèixer quina ha estat l’evolució d’El Martinet quant a la concepció dels espais. 

 

Aquest objectiu fa referència al fet d’investigar i recollir informació sobre quins han estat els 

processos de reflexió i de canvi que ha sofert El Martinet des del seu origen fins a l’actualitat, 

quant a la seva manera d’entendre els espais. Es vol oferir, per tant, una visió general de 

quines han estat les reflexions més importants que han implicat aquesta transformació de la 

seva cultura de l’espai. 

 

- Clarificar conceptes en relació a la filosofia d’El Martinet quant a la concepció 

de l’espai. 

 

Es creu necessari el fet de recopilar quins són els referents d’El Martinet quant a la concepció 

de l’espai, exposar les principals teories i integrar-les amb les idees, explicacions i reflexions 

de les pròpies mestres. També es pretén clarificar alguns conceptes sobre com és concebut 

l’espai i quina imatge d’infant hi ha al darrera. 
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3. Metodologia 

 

La metodologia que s’ha seguit en aquest Treball Final de Grau és propi d’una investigació 

etnogràfica. Aquest tipus d’investigació és definit per diferents autors però la idea, sobre 

l’etnografia, que es creu que és la que més s’ajusta al tipus d’investigació que s’ha realitzat, 

l’exposa Gutiérrez (2007) i diu així: “se interesa por describir y analizar culturas y 

comunidades, para explicar las creencias y prácticas del grupo investigado con objeto de 

descubrir los patrones o regularidades que surgen de la complejidad; es decir, la cultura”. 

(p.340) 

 

Pel que fa a les fases que s’han seguit durant la investigació, es creu necessari esmentar les 

idees de Goetz i LeCompte, exposades per Sandín (2003), ja que es creu que reflecteixen 

quines han estat les passes a seguir durant l’elaboració d’aquest treball: 

 

·La primera fase constituye el período previo al trabajo de campo, se determinan las cuestiones de la 

investigación y los marcos teóricos preliminares y se selecciona un grupo para su estudio. 

·La segunda fase plantea el acceso del investigador al escenario, la selección de informantes y fuentes 

de datos, así como decisiones en torno al tipo de estrategias de recogida de información y tipos de 

registro para su almacenamiento. 

·La tercera fase nos remite al trabajo de campo propiamente dicho. 

·La cuarta fase se centra en el análisis intensivo de la información. (Sandín, 2003, 156) 

 

En relació a aquestes fases, cal dir que la primera fou una de les més complexes, ja que 

escollir la temàtica i el marc teòric no va ser una tasca fàcil ni ràpida. Per tal de seleccionar el 

marc teòric, es va fer una recerca dels referents i autors més rellevants de l’escola El Martinet, 

perquè es considerava que l’anàlisi de la transformació de l’espai s’havia de fonamentar amb 

els mateixos referents. 

 

Seleccionar els informats tampoc va ser una tasca senzilla, ja que es volia extreure el màxim 

d’informació possible, en un temps relativament curt per a realitzar tot el treball de camp. 

També es va decidir que la informació extreta d’aquestes persones seria a través de diferents 

converses i enregistrada amb una gravadora. 

 

En relació al treball de camp i, concretament, fent referència a la tasca de recollida de dades 

que s’ha dut a terme en aquesta investigació etnogràfica, cal dir que les principals fonts 

d’informació són els diferents documents del centre que tenen relació directa amb el tema, les 
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converses realitzades a diferents persones implicades en el projecte i un recull de 

documentació fotogràfica on s’hi ha pogut veure l’evolució dels espais de l’escola. 

 

Pel que fa als documents, cal destacar-ne alguns tipus que han servit per a l’estudi, aquests 

són: imatges, llibres (tant de l’escola com dels seus referents), reculls realitzats pels mateixes 

mestres, documents de centre, cartes. D’aquests, se’n va fer una primera recollida i després 

una selecció d’allò que es va creure que seria d’utilitat, en base a uns criteris que s’havien 

fixat prèviament. De totes formes, es va haver de tornar a recórrer a la primera recollida per 

tal de recuperar alguns documents que, posteriorment, es van considerar de suficient 

rellevància. D’aquesta última selecció s’ha realitzat un treball d’anàlisi del contingut i, 

finalment, s’ha fet un recull en un apartat en el document final d’aquest treball. Aquest recull 

inclou la informació més significativa per a la investigació. 

 

En relació a les converses, cal dir que han esdevingut una font clau i molt important per a la 

recollida d’informació i de dades diverses. Les converses es van realitzar en cascada, és a dir, 

de la primera conversa realitzada es va seleccionar la informació que es va considerar 

rellevant per a construir la següent conversa i, així, successivament. D’aquesta manera, a 

cada conversa s’anaven concretant els temes, s’anaven definint els conceptes i es 

reflexionava sobre idees que tenien una coherència entre elles.  

 

Es van realitzar un total de tres converses. La primera, fou amb una mestra que treballa 

actualment al centre i que aquest curs ha estat referent d’un grup d’infants de tres anys. En 

aquesta conversa es van tractar temes més concrets i no tan filosòfics, ja que era necessari 

tenir una informació més clara sobre l’estructura d’aquesta transformació. La segona, fou 

amb una mestra que també treballa actualment al centre i que aquest curs ha estat referent 

d’un grup d’infants de quatre anys i coordinadora de la Comunitat dels Petits. En aquesta 

conversa ja es van tractar temes més concrets quant als processos de transformació i de 

reflexió. I, finalment, la darrera conversa fou amb una mestra que ha treballat a l’escola des 

dels inicis del projecte, encara que actualment no és així. En aquesta darrera conversa es van 

tractar aspectes més profunds quant als processos i les reflexions d’aquesta transformació de 

la cultura de l’espai. 

 

Amb la realització d’aquestes converses es va poder recollir informació i dades claus per a la 

construcció de l’apartat “La reflexió sobre la cultura dels espais a el martinet” i poder recollir 
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també vivències, experiències i reflexions de les mestres quant a la temàtica concreta del 

treball. 

 

Finalment, valdria dir que les converses han estat enregistrades, transcrites i analitzades i han 

servit per extreure diferents conclusions i per arribar a complir amb els objectius proposats en 

aquest projecte. Tot això, també acompanyat del recull i anàlisi dels referents teòrics i dels 

diferents documents, com s’ha comentat a l’inici d’aquest paràgraf. 
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4. La reflexió sobre la cultura dels espais a El Martinet 

 

4.1. Introducció 

 

Per a començar amb aquest apartat caldria especificar que, amb motiu de que aquest Treball 

Final de Grau es tracti d’una investigació etnogràfica sobre la transformació de la concepció 

de l’espai a El Martinet, la fonamentació teòrica i els referents teòrics estudiats d’aquest 

projecte són els mateixos que els que tenen a l’escola. És a dir, el marc teòric del treball està 

fonamentant amb els mateixos referents i autors en què es basa l’escola per a concretar la 

seva filosofia educativa. 

 

Els principals referents consultats d’El Martinet no han canviat gaire des dels seus inicis, però 

sí que han anat creixent el nombre d’autors i també s’ha anat reflexionant més profundament 

sobre aquestes teories. Al començament, ja parlaven d’alguns autors com Eslava, Hoyuelos, 

Wild, entre d’altres, i amb el temps els han seguit estudiant i repensant. 

 

En aquest punt i, concretament, en els següents subapartats, s’han redactat conjuntament les 

idees, els conceptes, els processos i les reflexions quant a la concepció i transformació de 

l’espai a l’escola El Martinet. És a dir, s’han integrat les referències teòriques i les converses 

realitzades amb les mestres de l’escola, per tal de donar coherència i sentit al contingut, ja 

que s’ha considerat adequat confrontar les teories amb la reflexió i la realitat d’El Martinet 

pel que es refereix a la construcció de la cultura de l’espai. 

 

 

4.2. Relació entre arquitectura i pedagogia 

 

Després de la lectura de diferents llibres i articles de distints autors, es creu interessant 

començar aquest punt fent referència a una reflexió, la qual també inicia un capítol Aldo 

Fortunati al seu llibre La educación de los niños como un proyecto de la comunidad. 

Fortunati (2006) enceta el seu discurs sobre l’espai i la decoració, concretament sobre la 

reinterpretació del procés educatiu i la rehabilitació del context, plantejant la qüestió de: “qué 

lugar ocupa el espacio en la pedagogía que se ocupa de la infancia y de qué manera se refleja 

todo eso en las teorías y las prácticas de planificación de los servicios educativos para los 
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Edifici de l’escola El Martinet en construcció. 

niños pequeños”. (p.53) Aquesta reflexió es tracta d’un punt clau en l’inici de qualsevol 

projecte que tingui per objectiu canviar la perspectiva educativa quant a la relació entre 

arquitectura i pedagogia. 

 

Concretament i en relació amb l’objecte d’estudi d’aquest Treball Final de Grau, després 

d’haver buidat i analitzat les diferents converses realitzades amb les mestres d’El Martinet, es 

pot afirmar que aquesta fou una de les primeres qüestions que es varen plantejar les persones 

que van encetar aquest nou designi de crear una escola pública, amb una concepció d’infant 

diferent. De fet, l’equip directiu de l’escola l’any 2013, en un dels seus articles “Repensar 

l’escola, els seus temps i els seus espais”, expliquen sobre què reflexionaven als seus inicis. 

 

L’escola El Martinet, en els seus inicis, va poder dibuixar, somniar i traçar un camí de la mà d’un grup 

de persones que van interrogar-se sobre els processos d’aprenentatge dels infants i sobre els espais, els 

contextos, el diàleg amb l’entorn, el creixement de la comunitat, el temps i les vivències que podríem 

compartir, i els trets més significatius que ens identificarien com a comunitat. (Esteban, Navarro i 

Romera, 2013, 20) 

 

En aquest mateix document, es pot comprovar quina rellevància hi té l’arquitectura en el 

projecte de l’escola, ja que les mestres expliquen un fet molt important sobre el començament 

d’El Martinet: 

 

Anticipar-se als esdeveniments va permetre projectar, en la construcció dels edificis, els espais on 

havien de desenvolupar-se centenars de biografies, totes diferents, singulars i úniques. Això va 

demanar una visió àmplia i flexible per part nostra per tenir present la flexibilitat i la versatilitat dels 

elements així com la recerca de l’equilibri entre allò que és personal i íntim i allò que pot ser públic i 

compartit: una arquitectura que assumia, en certa manera la responsabilitat de dispensar benestar, 

procurar un lloc per a cadascú, provocar trobades i generar aprenentatges. (Esteban, Navarro i Romera, 

2013, 21) 
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Cal destacar també que les persones que van iniciar aquest projecte van internar-se dins els 

processos administratius per tal d’assegurar-se que els aspectes arquitectònics estassin el més 

en concordança possible amb els aspectes pedagògics. És més, en una de les seves cartes a 

l’Administració expressen la importància de que hi hagi coherència a l’hora de parlar 

d’arquitectura i d’organització espacial dins del projecte pedagògic. 

 

De fet, en el seu projecte pedagògic ja es contemplen aquests aspectes que fan referència a la 

vessant més propera a l’arquitectura. Concretament, després de l’estudi d’alguns dels seus 

referents quant a la concepció de l’espai, es creu adequat fer referència a una idea de Eslava i 

Tejada que parla de la relació entre la infància i l’arquitectura: 

 

El viaje hacia la infancia es un posible camino hacia la humanización de la arquitectura, concebida no 

como mera i única respuesta funcional a unas necesidades, sino como manera de articular la relación 

del hombre con su entorno; una arquitectura de experiencias ricas, de percepciones sensibles, de 

espacios vinculados emocionalmente y que permitan una apropiación de los lugares mediante el juego. 

(Eslava i Tejada, 2005, 59) 

  

Aquesta darrera idea està relacionada amb el concepte d’àmbit que va exposar en la conversa 

Bonàs (2016)
1
, el qual especifica que no és una idea única d’El Martinet, sinó que també és 

compartida per diferents autors com Alfredo Hoyuelos o per la corrent pedagògica de Reggio 

Emilia. Així doncs, ella defineix el concepte d’àmbit com un espai configurat per diferents 

elements que entre si dialoguen, que entre si estableixen connexions. També comenta que es 

tracta, en el fons, d’un concepte molt abstracte i molt invisible, però que es pot arribar a 

percebre i a veure alguna cosa, que “primer passa a ser un encontre i llavors passa a ser un 

vincle” que permeti que es construeixin relacions. 

 

De fet, Hoyuelos quan fa referència al concepte d’àmbit a l’escola exposa que 

 

Esta idea de ámbito, como constelación sistémica espacio-temporal de la realidad formada por 

conexiones que se codeterminan, supone una urdimbre estructural y organizativa entre diversos 

elementos que ambitalizan al ser humano. Lo acogen en una red de relaciones que suponen un campo 

de posibilidades creativas de expresión y de comunicaciones múltiples. 

 

Esta idea enlaza con la estética de Bateson, cuando afirmaba la necesidad de ser sensible a la estructura 

que conecta los acontecimientos. El hombre deben encontrar su identidad y su propio sentido en esta 

relación respetuosa y complementaria con el mundo y con la naturaleza. (Hoyuelos, 2005, 170) 
  

 

                                                 
1
 Conversa realitzada amb Mertixell Bonàs el maig de 2016. 
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En aquest mateix capítol, Hoyuelos (2005) resumeix la idea d’àmbit com un espai amable per 

les persones que l’habiten, tant els infants, com el personal del centre, els ciutadans i les 

famílies. Explica que es tracta d’un espai acollidor i que ha de permetre, amb delicadesa i 

sensibilitat, desenvolupar amb autonomia i en interacció social, les màximes potencialitats de 

cada habitant d’aquest àmbit. Bonàs, parlant d’aquest concepte però més lligat al dia a dia de 

l’escola, expressa que “allò bonic és veure que a l’escola l’infant pugui anar trobant en 

diferents espais que el portin a explorar les seves recerques de diferents maneres”. (Conversa 

amb Bonàs, 2016) 

 

En relació a aquesta idea i parlant més concretament sobre arquitectura, Hoyuelos comenta 

una idea que va extreure de Ceppi i Zini (1998) quant a les relacions que diu que: 

 

Es importante que la arquitectura invite a las relaciones e interconexiones entre los sujetos y las cosas. 

Relaciones que deben ser cualificadas a través de una estética funcional y formal. Así, el espacio 

conforma una especie de red, un tejido que permite rescatar valores educativos en la lectura 

interpretable de la propia arquitectura. (Hoyuelos, 2005, 177) 
 

Per altra banda, també es creu necessari fer referència al concepte d’hàbitat. Aquest és 

definit per l’equip de l’escola de la següent manera: 

 

El Martinet está concebido como un hábitat que acoge de nuevo cada día a una gran familia que se 

reencuentra, personas diversas que tiñen cada rincón con sus acciones y sus miradas y dotan de 

significado a aquello que sin ellos sería estéril, un simple contenedor. (…) como reafirmador de un 

espacio convertido en lugar, singularizado por las incansables búsquedas, investigaciones y demandas 
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de todos los que día a día nos reunimos allí. Niños y adultos tejemos una nueva arquitectura, invisible 

para nuestros ojos, sutil pero presente, envolvente para todos. Un hábitat que requiere de un paso por el 

lugar con firmeza, un paso que imprime, a la vez que nomina y reconoce a cada persona. (Equipo de la 

escuela El Martinet, 2007, 55) 

 

 

 

Per acabar de clarificar aquesta idea, es pensa que seria interessant fer referència a una idea 

de Esteban, Navarro i Romera (2013) en un peu de pàgina sobre la paraula “habitat” definint-

la com “un espai que es transforma en lloc mitjançant les accions i les empremtes de les 

persones que l’habiten”. (p.22) 

 

Una vegada s’ha introduït la importància que té l’arquitectura en la pedagogia i d’haver 

exposat alguns conceptes claus com la idea de l’àmbit i d’hàbitat, es creu necessari 

aprofundir en la concepció de l’espai que es té a El Martinet, integrant les seves idees amb les 

dels diferents autors que tenen com a referents. 

 

Però, abans de començar a desenvolupar quina és aquesta concepció de l’espai, cal remarcar 

la primera idea que comenta Bonàs sobre la forma física que pren l’escola: “per mi diu molt 

de la pedagogia, és a dir, és la forma de la pedagogia. La pedagogia necessita trobar una 

forma i una de les formes que troba és a través de la configuració de l’espai”. (Conversa amb 

Bonàs, 2016) 
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Dit això, quant a la concepció de l’espai a El Martinet, cal dir que aquest és considerat un 

agent educador total que té un paper totalment imprescindible. Aquesta idea, que també és 

compartida per les escoles de Reggio Emilia, fa referència a que l’espai es tracta d’un aliat 

total, d’un tercer educador. 

 

Per altra banda, també es parla de que l’escola ha de ser un lloc d’experiència hàptica, la 

qual està relacionada a la idea de l’arquitectura de la materialitat, de la tactilitat a la que fa 

referència Pallasmaa. Aquest arquitecte també parla d’una arquitectura profunda que té a 

veure amb ser provocadors d’experiències i que està en ressonància amb els sentits de l’home. 

De fet, aquest arquitecte és un dels referents d’El Martinet i per explicar millor quina és 

aquesta perspectiva que comparteixen quant a l’experiència hàptica, cal fer referència a una 

idea del mateix Pallasmaa: 

 

El nostre contacte amb el món té lloc a través de la pell mitjançant parts especialitzades de la nostra 

membrana envolvent. Tots els sentits, inclús la vista, són extensions del sentit del tacte; tots els sentits 

són especialitzacions del teixit cutani i totes les experiències sensorials són modes de tocar. Aquesta 

hapticitat fonamental de la vida eleva el significat de la mà. (Citat per Bonàs et al., 2014) 
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Concretament, Bonàs (2010) exposa que “Un dels eixos que va articular la projecció dels 

espais i les seves possibilitats va ser precisament el de procurar que la seva dinàmica 

s’impregnés des de l’acció dels infants”. (p.50) De fet, en el mateix article l’autora explica 

que a El Martinet es creu que: 

 

Explorar tàctilment el món equival a buscar-ne l’essència. Ara bé, la tactilitat es pot arribar a donar des 

de molts sentits, de manera que arribem a parlar d’una mirada tàctil, una mirada que toca quan mira. Es 

tracta d’un tipus de percepció hàptica que situa el cos en relació directa amb l’entorn. (Bonàs, 2010, 50) 
 

Tot això, té a veure amb la concepció del benestar, el qual és considerat un principi molt 

bàsic sobre l’aprenentatge. Bonàs explica que cal “pensar com espacialment podem tenir 

també una harmonia”. (Conversa amb Bonàs, 2016) 

 

Com s’ha comentat en el paràgraf anterior, el benestar és una condició essencial perquè es 

doni l’aprenentatge, perquè el que exposen les mestres d’El Martinet en els diferents 

documents de centre i en les entrevistes és la idea de que “un aprèn quan està bé”. De fet, a El 

Martinet es defensa l’aprenentatge global i holístic dels infants i, és per això, que es creu que 

els espais han de ser molt diversos i han de tenir funcions molt diferents. 
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De fet, això té molt a veure amb una idea que comenta Wild (2012) que fa referència a la 

importància de que l’entorn de l’infant promogui benestar, però també estigui preparat per a 

respondre a les seves necessitats evolutives i als seus interessos. Per aprendre, l’infant ha de 

sentir-se segur. 

 

si la vivència no correspon al propi interès i a la maduresa del moment, pot ser «derivada» i 

transformada en una cosa que ara ja té importància per al nen (...). Tots, en definitiva, interpretem les 

coses segons les nostres pròpies necessitats i la nostra capacitat per entendre. (Wild, 2012, 106) 
 

És més, aquesta mirada envers l’aprenentatge està també íntimament lligada a un dels eixos 

més importants d’El Martinet: el procés creatiu. Es creu que “La veritable educació passa 

per vetllar perquè les persones assumeixin les seves pròpies decisions, per procurar que cada 

persona visqui la seva vida assumint també la responsabilitat de viure-la”. (Bonàs et al., 

2014), fent referència també a que cada infant pugui decidir el seu procés d’aprenentatge i 

fer-se’n responsable. Perquè a El Martinet es concep que l’autonomia és implícita a l’esser 

humà, que aquest neix ja com un ésser que té una pròpia autonomia i, per tant, no cal 

treballar-la, simplement cal permetre-la, entenent-la com un concepte lligat a la visió d’infant 

competent. 

 

     

 

Així doncs, és per aquest motiu, que es creu que l’espai ha d’oferir múltiples possibilitats 

d’aprenentatge, perquè l’infant tingui vàries opcions per a escollir quin camí s’adapta més a 

les seves necessitats. Això està relacionat amb la idea que explica Bonàs, de que els espais 

han de fugir d’una determinada imatge d’escola on regna l’homogeneïtat, és a dir, que els 

espais han de ser heterogenis. A continuació, fa referència a la concepció de que 

“l’organització espacial de l’escola és una organització que parla de complexitat”, on els 

espais mai siguin iguals a l’altre i on l’aprenentatge es mogui en aquesta teoria de la 

complexitat, de la heterogeneïtat. (Conversa amb Bonàs, 2016) 
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Quant a la idea de complexitat, Bonàs, Esteban i Parellada en el seu article van una mica més 

enllà quan fan referència aquesta idea dient que: 

 

plantejar-nos la nostra tasca com a docents des del paradigma de la complexitat comporta un canvi 

significatiu de mirada, alhora que un canvi d’actitud, que ha d’incorporar la capacitat de relativitzar i 

ser flexibles, juntament amb més confiança i un alt nivell de respecte. (Bonàs et al., 2006, 68) 
 

De manera paral·lela, en aquest punt es fa necessari remarcar que el paper de l’adult té molta 

relació amb la manera de concebre l’espai d’El Martinet, ja que aquest ha d’estar sempre 

present a l’espai i ha d’acompanyar allò que l’infant es proposa fer. L’adult és un element 

imprescindible, no s’ha d’entendre la idea anterior com que l’infant es troba sol davant els 

seus processos d’aprenentatge, sinó que l’adult l’acompanya, permetent-li l’autonomia de 

decidir per ell mateix. 

 

Un altre tema que cal comentar és el concepte d’espai buit. Bonàs explica què és i quina 

importància hi té en la concepció de l’espai d’El Martinet. Comença fent referència a la idea 

de que dins un mateix espai, hi ha dos tipus d’espai: l’espai ple i l’espai buit. Primer, explica 

que l’espai ple és aquell que està “ple de mobles, ple d’objectes, ple de documentació, ple del 

que ens sembli que hi ha d’haver, ple de llibres, ple d’estris...” Llavors, exposa que és 

necessari demanar-se quin és l’espai buit d’aquell mateix espai, tant físic com mental. És més, 

durant la conversa comenta que  

 

es necessita un espai buit. Tant un buit físic, perquè l’infant hi ha de poder estar i s’hi ha de poder 

moure i ha de poder estar còmode, però també un buit creatiu. En el sentit en que si en aquell espai tot 

està pensat i fet pel mestre i dit pel mestre, no hi ha espai mental perquè es pugui portar al nen a 

imaginar, a crear. (Conversa amb Bonàs, 2016) 
 

De fet, en el seu article Bonàs (2010) defineix l’estructura de l’espai buit com “una dinàmica 

que permet crear projectes de recerca individuals o col·lectius que brindin la possibilitat 

d’estar en contacte amb diferents sabers i llenguatges, així com de promoure la iniciativa, la 

creativitat i un pensament obert”. (p.51) 
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Aquesta dinàmica, de la que parla Bonàs, en la que els infants poden crear projectes de 

recerca, és possible gràcies a la concepció de l’espai i el temps que tenen a l’escola ja que, 

com exposa ella a la conversa: 

 

un nen durant tot el dia pot estar, d’alguna manera, en diferents espais, el temps que vol estar a cada un 

dels espais. Pensant molt en què la manera de fer dels petits té a veure amb la idea de que “on anar” no 

està gaire planificat prèviament, sinó que són decisions que l’infant va prenent durant tot el matí i 

durant tota la tarda segons el que es troba, qui es troba, allò que veu. (Conversa amb Bonàs, 2016) 
 

Aquesta explicació que dóna és perquè creu important el fet de no posar nom a com es mouen 

els infants per l’espai, com es fa actualment a moltes escoles, sovint, amb el mot lliure 

circulació. Per tant, reivindica que des de l’escola d’El Martinet s’expliqui com s’entén el 

moviment dels nens i quina relació hi té la concepció de l’espai i del temps, tant dels infants 

com de les mestres. 

 

Per anar acabant amb aquest apartat, es creu important esmentar una altra idea que remarca 

Bonàs, la qual és que cal “pensar que l’espai transmet una determinada cultura pedagògica, 

una determinada imatge d’infant, un determinada imatge de professional”. (Conversa amb 

Bonàs, 2016) Per això, es creu que qualsevol escola que estigui encetant un projecte en el 
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qual es tingui pensat fer un canvi quant a l’espai i el temps en la seva estructura, serà 

necessari que es demani quina cultura pedagògica, quina imatge d’infant i quina imatge de 

professional es té. 

 

Quant al concepte d’ambient, Hoyuelos (2013) en fa referència al seu llibre dient que “El 

ambiente entendido como una elección consciente de espacios, formas, relaciones, colores, 

vacíos y llenos, mobiliario, decoraciones, etc. Un ambiente que debe ayudar a reflejar la 

convivencia pedagógica y cultural que se construye en las instituciones educativas”. (p.74) 

 

Per altra banda, Wild parla de l’ambient preparat, el qual fou un referent molt important als 

inicis d’El Martinet. 

 

En este ambiente preparado (el Pesta) que ofrece tantos atractivos, pero en el que los adultos no ejercen 

ningún tipo de presión, se pone claramente de manifiesto que todo niño, si anteriormente no ha recibido 

un trato demasiado irrespetuoso o desatento, posee una guía interior que orienta su conducta. Esta guía 

le encamina hacia una actividad u otra, le posibilita seguir su propio ritmo y encontrar un nuevo 

equilibrio en cada una de las actividades que realiza. Si se le permite que siga esta guía, el niño, a pesar 

de su corta edad, consigue actuar como una persona segura de sí misma, alegre, dispuesta a ayudar y 

capaz de disfrutar en toda su plenitud cada día de su vida” (Citat per Ferrer et al., 2014, 33) 

 

Però, Bonàs també explica com s’entén actualment la paraula “ambient”, que té molta relació 

amb la cita exposada al paràgraf anterior, a El Martinet. Es creu que aquesta paraula no pot 

ser utilitzada per a denominar una metodologia, sinó que a l’escola és un ambient que s’ha 

creat perquè s’hi pugui estar en benestar, per tal d’afavorir l’aprenentatge i per tal de que els 

infants es desenvolupin en dimensions diverses. Es treu la idea de “fer ambients” com a 

metodologia i es concep l’espai-escola com un únic ambient, un ambient d’aprenentatge i 

“podríem parlar d’un únic ambient que ofereix múltiples possibilitats”. (Conversa amb Bonàs, 

2016) 

 

 

4.3. Pensar l’espai pensant en l’infant 

 

En aquest punt es creu important parlar d’imatge d’infant i com aquesta imatge afecta a la 

concepció de l’espai. A l’escola El Martinet l’espai està pensat per l’infant, pensat per a 

permetre la seva autonomia, per al seu desenvolupament i els seus aprenentatges, per al seu 

benestar. Està pensat des de el respecte. 
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Les mestres i els mestres d’El Martinet en el seu recull Tot esdevé petit i gran alhora. Eixos 

del projecte d’El Martinet, fan referència a una idea de Loris Malaguzzi quant a la imatge 

d’infant. 

 

N’hi ha cents d’imatges d’infants. Cada un de nosaltres té en el seu interior una imatge d’infant que li 

dirigeix la seva relació amb l’infant. Aquesta teoria dins nostre ens porta a comportar-nos de 

determinades maneres; ens orienta quan parlem amb l’infant, quan escoltem a l’infant, quan observem 

l’infant. (Citat a Bonàs et al., 2014) 
 

Per aquest motiu, des dels inicis, saben que com a equip de mestres és clau demanar-se quina 

imatge d’infant tenen i així poder orientar el seu camí cap a l’educació en la que creuen. De 

totes formes, aquesta pregunta segueix sent una reflexió constant en el dia a dia de l’escola. 

De fet, en el mateix recull expliquen que: 

 

La resposta a aquesta pregunta té molta força i molt de pes ja que orienta i ens compromet a buscar 

formes i maneres de correspondre a allò que volem oferir a l’infant, també crea una determinada 

cultura i ètica pedagògica. (Bonàs et al., 2014) 
 

De fet, Wild (2012) exposa una idea que té relació amb aquestes reflexions que fan les 

mestres d’El Martinet quant a la imatge d’infant i la importància de l’entorn. Concretament, 

es refereixen a la infància com “l’hivernacle de les emocions que determinaran per tota la 

nostra vida les nostres actituds, el nostre comportament i pensament”. (p.107) I, a continuació 

planteja una qüestió fonamental, molt semblant a les preguntes que es demanen a El Martinet 

a l’hora de pensar en l’estructura de l’escola, de l’espai: “com podem aprendre a entendre 

millor els processos del nen i amb això fer possible un entorn i un acompanyament adequats a 

les seves autèntiques necessitats de desenvolupament?”. (p.107) 

 

Abans de parlar dels criteris fonamentals que han de tenir els espais, els quals exposa Bonàs, 

es creu interessant aprofundir en la imatge d’infant que tenen a El Martinet, per tal de donar 

valor a aquests criteris i d’entendre en profunditat quina és la seva concepció de l’espai. 

(Conversa amb Bonàs, 2016) 

 

La imatge d’infància d’El Martinet es basa en el compromís que tenen cap a l’infant. És més, 

en un dels seus recull expliquen què significa per ells aquest compromís i ho fan així: “Per a 

nosaltres comprometre’ns amb els infants és principalment comprometre’ns amb els seus 

drets i amb el fet que puguin viure la seva infància tal com l’entenem: llarga, alegre, lliure, 

intuïtiva...”. (Bonàs et al., 2014) 
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Per tal d’explicar quina és la imatge d’infant que tenen a El Martinet, s’ha cregut necessari 

fer-ho amb les seves paraules, per tal de que no perdi l’essència ni la poètica amb la que ho 

fan. A El Martinet parlen de: 

 

comprometre’ns amb l’infant aventurer 

que necessita assumir riscos que ell mateix mesura per aprendre,  

requereix comprometre’ns amb l’infant atent 

que necessita de temps per mirar el món amb calma i sense presses,  

també amb l’infant transgressor 

que necessita establir nous ordres per comprendre com funcionen les coses,  

l’infant meravellat que s’omple de sorpreses amb coses quotidianes i d’elles en fa una festa,  

l’infant silenciós i fins el sorollós que busca expressions sonores precises per allò que fa, l’infant que 

no acaba i posa un cartell que diu “després vull continuar”, 

l’infant competent i capaç que té tot allò que necessita tenir,  

que és ple d’idees, de respostes, de coses que sap o que s’inventa,  

l’infant enjogassat que fa del joc el seu estic de vida 

i que es mou en un no-temps propi del present i dels moments on juga. 

També cal comprometre’s amb l’infant que s’enfila a l’arbre per veure-hi des de dalt 

i amb el que aixeca una pedra per mirar què hi ha a sota,  

o amb el que s’inventa les lletres perquè vol escriure com els grans 

o el que llegeix el llibre més llarg perquè duri més l’aventura. 

També cal escoltar el nen que mira l’altre i el que és mirat,  

el que s’embruta perquè necessita saber com de freda  

o càlida o suau és la pintura, la farina o el fang, 

també el que corre per tot l’espai i el que s’amaga en un amagatall,  

el que dibuixa, el que parla, el que construeix,  

el que esguarda allò que passarà després amb els ulls mig tancats per l’emoció,  

el que mira la torre com cau i es tapa les orelles, 

el que diu “mira!” i el que mai no ho diu, 

el que s’aventura el primer i el que hi va després. (Bonàs et al., 2014) 



25 

 

De totes formes, com bé deia Malaguzzi hi ha més de cent imatges d’infant i, des d’El 

Martinet es creu que la imatge d’infant que té cadascú està vinculada a la infància viscuda i, 

per tant, mai pot ser igual en totes les persones. Però també creuen que “aquesta imatge es pot 

arribar a construir i reconstruir a través de les vivències i compromisos que com adults 

assumim respecte als infants amb els que tenim relació”. (Bonàs et al., 2014) 

 

De fet, Bonàs durant la conversa exposa que la imatge d’infància que tenim pot canviar amb 

el pas del temps, que no sols està marcada per la vivència que vam tenir quan érem infants, 

sinó que:  

 

és una transformació que ve de un desig de transformar-se, de un desig de revisar, de mirar i ve també 

d’una formació. És a dir, d’envoltar-te d’unes determinades lectures i d’una determinada gent, que 

t’acompanyi a mirar i a veure al nen des d’un altre lloc. Es a dir, quina lectura es pot fer d’un infant 

enfilat a un arbre? Se’n poden fer moltes; pot ser la por et paralitza, pot ser ho trobes una salvatjada, 

pot ser ho trobes un enamorament, pot ser ho trobes una possibilitat interessant com a repte on el nen 

assumeix el seu propi risc. I aquestes mirades calen ser acompanyades. (Conversa amb Bonàs, 2016) 
 

Al que es refereix Bonàs amb aquesta idea és que cal que surti de l’interès propi de cadascú, 

perquè primer cal plantejar-s’ho. Quan algú canvia la seva imatge d’infant és perquè té la 

voluntat de voler veure altres coses, té el desig de transformar, de canviar la seva mirada. 

Però haver pres la decisió, sigui conscient o inconscient, no és suficient sinó que és molt 

necessari que aquest procés sigui acompanyat. És més, El Martinet té molt aquest compromís 

de desvetllar quina és la seva cultura d’infància, de fer visible aquesta imatge, per d’alguna 

manera proposar-la, per provocar-les a altres. (Conversa amb Bonàs, 2016) 

 

A continuació, es creu necessari introduir els diferents criteris que es consideren essencials a 

l’hora de pensar un espai, sempre pensant en l’infant. Els espais d’El Martinet es 

construeixen i es reconstrueixen gràcies a tota la reflexió que hi ha al darrera. Bonàs durant la 

conversa explica que, recentment, s’ha elaborat un document, del qual se n’han extret les 

idees que s’exposen a continuació, que conté un seguit d’ítems en relació a com creuen ha de 

ser l’espai, perquè respongui a la seva imatge d’infant. 

 

Per començar, a l’hora de configurar l’espai, Bonàs diu que cal pensar “quines són les 

necessitats dels nens que hi estaran, és a dir, si pensem un espai per nens de tres, quatre i 

cinc anys, hi ha unes necessitats en la manera d’estar, en el moviment, en l’exploració del 

món...”. També parla d’aspectes més físics, com d’estar atents a que els infants puguin arribar 
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a tots els llocs o on hi puguin estar còmodes. Tot això, diu que “canvia segons l’edat”. 

(Conversa amb Bonàs, 2016) 

 

En relació amb aquesta idea, Wild (2009) parla d’una de les estratègies que tenien ella i el 

seu marit per a tirar endavant els ambients preparats, la qual fa referència a que: 

 

Continuàvem enriquint els ambients perquè corresponguessin a tot nivell tant a les necessitats 

autèntiques de les criatures, com als elements culturals exigits per les autoritats, sempre tenint en 

compte que el seu ús permetés establir una interacció autònoma i una comprensió real. (Wild, 2009, 37) 
 

Per altra banda, Bonàs comenta que sovint “assumim el risc: hi ha coses que els poden o no 

interessar i això és important, penso, tenir-ho present com a mestra, que no tota la teva 

intencionalitat anirà cap allà on vols acabar”. (Conversa amb Bonàs, 2016) 

 

Un altre criteri important que esmenta és que “l’espai ha de ser suggeridor, provocador i 

exigent. Exigent en quant a que no pot ser alguna cosa que no aporti, és a dir, que creï al nen 

com un tedi”. Alhora, també es creu que l’espai ha de ser suggeridor, encara que sigui des 

d’una mirada, ha de ser provocador. Però cal vigilar, perquè: 

 

mai ha de ser invasiu o estèril en aquest sentit (...). A banda d’una invasió, hi pot haver una invasió a 

nivell sensorial molt gran, això també s’ha de cuidar molt. Llavors, per nosaltres, estèticament l’espai 

ha d’estar cuidat i amb consonància amb els sentits dels infants. (Conversa amb Bonàs, 2016) 
 

Parlant del mateix criteri, Bonàs diu també que “l’espai ha de ser benestant, confortable, 

perquè ens sembla que només des del benestar i la confortabilitat és possible l’aprenentatge”. 

Aquesta idea és compartida per varis autors, per exemple Wild (2009) explica que una de les 

altres estratègies per a que es mantinguessin els ambients era tenir “cura que els ambients 

fossin relaxats, perquè, sinó hagués estat així, els infants i joves haurien hagut de 

desenvolupar el seu potencial d’autoprotecció, en lloc de poder interactuar seguint les seves 

veritables necessitats de desenvolupament”. (p.37)  

 

En relació a aquest criteri, durant la conversa Bonàs parla sobre els materials, de la 

importància que té fer una bona selecció d’aquests. Per exemple, exposa que han de 

predominar “materials que tendeixin a ser més orgànics, més naturals, amb poca estructura, 

amb poc final”. També explica que a El Martinet, relacionat amb la idea de la tactilitat, de la 

materialitat que s’ha explicat en l’apartat anterior, es creu que: 
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els materials i, en el fons, també l’estètica, està molt relacionat amb el temps. És a dir, el tipus de 

materials que s’utilitzen o es proposen, matèries, objectes, em refereixo a tot el ventall de tot allò que 

configura, que vesteix l’ambient, uns o uns altres parlen d’una temporalitat diferent i penso que és 

interessant buscar materials que tinguin consonància amb aquest temps que és molt dels nens, que en el 

fons és un temps molt més lent del que sembla. Inclús el moviment ràpid és lent, és a dir, inclús en 

l’explosió de moviment que hi pot haver al jardí, que els nens s’enfilin als arbre o que passin per sobre 

d’uns troncs, per mi té una qualitat diferent. (Conversa amb Bonàs, 2016) 
 

Seguidament, Bonàs explica que també es interessant l’exploració també d’altres tipus de 

materials i d’altres tipus de matèries. Aquesta idea, diu, que està relacionada amb la idea de 

“l’arquitectura, que Pallasmaa també en parla, de la materialitat, de la tactilitat”. També 

explica la seva opinió quant aquesta arquitectura: “l’escola ha de ser un lloc d’experiència 

hàptica, és a dir, quan dic experiència hàptica en el sentit de que toco i em toquen, jo toco 

l’escola, però també em toca. És quelcom molt recíproc”. (Conversa amb Bonàs, 2016) 

 

 

 

Quant a la concepció de l’estètica que tenen a El Martinet, es creu important citar una idea 

que exposen Bonàs et al. (2014), la qual té relació amb el criteri comentat als paràgrafs 

anteriors. Es creu que “El projecte estètic defineix també una ètica educativa en la selecció 

d’objectes i materials”. 
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Per altra banda, Maturana, un dels referents d’El Martinet quant a estètica, exposa que: 

 

Sin poética la vida humana carece de inspiración y profundidad y, en el último termino, carece de 

sentido. Sin estética, la vida humana carece de bienestar y alegría, y a lo más se vive en el ruidoso 

intento del entretenimiento. (Citat per Bonàs et al., 2014) 

 

Sobre el concepte dimensió estètica, que Vecchi (2013) exposa en el seu llibre, cal dir que 

està molt vinculat a la manera d’entendre l’estètica d’El Martinet, ja que es tracta d’una idea 

compartida per Bonàs durant la conversa que, com s’ha comentat en l’apartat anterior, té molt 

a veure amb la idea d’oferir espais d’harmonia als infants. 

 

es tracta d’una actitud quotidiana, una relació empàtica i sensible amb l’entorn, un fil que connecta i 

lliga les coses entre si, un aire que du a preferir un gest a un altre, a seleccionar un objecte, a triar un 

color, un pensament; unes eleccions en les quals s’hi percep harmonia, cura, plaer per a la ment i per als 

sentits. (Vecchi, 2013, 7) 

 

Aquesta idea, també té relació amb la concepció de que l’espai estètic permet la reflexió i la 

millora de la pràctica educativa, que permet fer una mirada més enllà d’allò físic perquè, com 

Bonàs explica en la conversa, si un espai no és prou amable i agradable, s’hi fa difícil 

l’aprenentatge. De fet, Vecchi (2013) també comenta que “La dimensió estètica pressuposa 

una mirada que descobreix, que admira i que s’emociona. És el contrari de la indiferència, de 

la negligència i del conformisme”. (p.7) 

 

Hoyuelos (2013) també parla de l’experiència estètica, a la que es refereix com l’estètica que 

s’allunya de “las convenciones de los procedimientos prácticos e intelectuales; capaz de 

disolver lo artístico en lo estético y de ver lo estético en la propia experiencia humana. Una 

estética que propone una continuidad entre experiencia estética y experiencia vital”. (p.36) 

 

Concretament, es creu important dir que aquesta idea que exposa Hoyuelos està molt 

relacionada amb la concepció que tenen a El Martinet en relació a aquest tema, la qual és 

exposada per les mestres al recull, de la següent manera: 

 

L’organització i la cura per un espai-escola que sigui amable, ric i alhora serè ens porta a parlar també 

de l’estètica com a idioma. El Martinet parla amb un idioma estètic que li és propi, que es construeix 

per les persones que en formen part i que el fan créixer. (Bonàs et al., 2014) 
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De fet, en una de les altres converses, Fontanet afirma que “l’estètica, des de l’inici de 

l’escola, va ser una cosa que la tenien molt clara, des de l’inici”. (Conversa amb Fontanet, 

2016) Per això, es vol donar força a aquesta concepció de l’estètica en aquest apartat, ja que 

es creu que es tracta d’un eix fonamental per a la construcció de la cultura de l’espai a El 

Martinet. 

 

Per altra banda, Vecchi (2013) comenta que la relació que existeix entre l’estètica i l’ètica. 

 

En una estètica entesa d’aquesta manera, és a dir, promotora de relacions, contactes, sensibilitats, 

llibertats i expressivitat, sembla natural l’acostament a l’ètica. 

Pel que fa a l’educació, es podria parlar d’una aliança inseparable amb l’estètica. El més segur per 

allunyar formes de violència i abús, físiques i culturals, és construir una educació estètica significativa. 

I també perquè l’experiència estètica és, fonamentalment, experiència de llibertat. (Vecchi, 2013, 11) 

 

És més, Bonàs (2012) afirma que “Aquesta relació, definida també com a relació estètica 

entre l’organisme i el medi, consisteix en l’experiència sensible que s’explica en base a 

aquells lligams que cada persona estableix respecte al món”. (p.59) 

 

A El Martinet la recerca d’allò estètic, d’allò bell es tracta d’un compromís ètic que tenen 

amb els infants. Per això, Bonàs (2012) explica que per assegurar el respecte cap als infants 

cal: 
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concebre l’infant i sentir-lo amb profunditat com algú autònom i capaç d’aprendre. I, des d’aquesta 

òptica, els espais d’El Martinet s’han dotat de materials i de riquesa estètica per ser generadors de 

preguntes, recerques, jocs, accions, etc., intentant que sempre facilitin que el mateix infant pugui seguir 

decidint fins on va i no se senti «empatxat» o «requerit» per un entorn massa exigent. (Bonàs, 2012, 

56) 

 

Per tancar amb aquest tema, es creu important rescatar unes paraules, del mateix article, que 

fan referència a la importància que té l’estètica i el benestar dels infants a l’escola El Martinet. 

Bonàs (2012) afirma que: 

 

Igualment, hem procurat que l’escola sigui un lloc càlid i confortable, que permeti el benestar de les 

persones, entenent que només si estan bé hi ha aprenentatge. Això ha requerit molta cura en el disseny 

dels espais, en l’elecció dels materials i també en la relació entre la persona adulta i l’infant. (Bonàs, 

2012, 57) 
 

També cal comentar un criteri que fa referència a la tridimensionalitat, que també té relació 

amb els materials i la configuració de l’espai. Bonàs comenta durant la conversa que “el 

material ha de ser de diferents formats (...). Intentant que l’escola no es converteixi amb 

quelcom bidimensional”. Per això, explica que un dels reptes d’El Martinet és el següent: 

 

fugir de la bidimensió, anar cap allò tridimensional, és a dir, que els infants es moguin en formats molt 

diferents. (...) s’ha evitat que hi haguessin pissarres, que per exemple la pissarra porta a una mirada 

unidireccional, sinó que hi hagi una mirada que pot ser per tot arreu. No hi ha un únic focus, sinó que 

n’hi ha molts. (Conversa amb Bonàs, 2016) 

 

Un altre dels criteris esmentats per Bonàs durant la conversa és la de que “un bon espai és un 

espai que permet anar trobant, és a dir, li va permetent a l’infant anar creant aquesta xarxa de 

connexions entre les coses”. Aquesta idea té a veure amb el concepte d’àmbit que s’ha 

exposat a l’apartat anterior. A més, Bonàs explica que és interessant que no sols ocorri això 

en un mateix espai, sinó que passi també entre els diferents espais, així com “veure com 

alguna cosa que apareix com a pregunta en l’infant, va trobant les seves suposades respostes 

en altres exploracions diferents”. (Conversa amb Bonàs, 2016) 

 

Aquest criteri es pot relacionar amb la idea d’heterogeneïtat, que també s’ha exposat amb 

anterioritat, però Bonàs fa alguna puntualització més sobre aquest tema quan diu què hi ha 

d’haver als espais: 

  

molta heterogeneïtat també en les formes d’estar i de relacionar-te amb l’espai físicament. Hi ha 

cardires, coixins, pufs, bancs, catifes per terra, on el cos pugui desplegar-se i acomodar-se segons allò 

que està fent. Els espais mai són iguals als altres. (Conversa amb Bonàs, 2016) 
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Seguint amb la mateixa línia, Bonàs esmenta en la conversa un altre criteri sobre la 

configuració de l’espai i és que “a l’espai hi ha d’haver tot el que els nens necessiten i ho han 

de tenir a l’abast i ha de ser fàcil”. Per això, diu que cal demanar-se “què entenem per 

autonomia, què robem de la seva autonomia i que ens sembla la idea de: s’ha de treballar 

l’autonomia”. Ella exposa quina és la seva visió quant aquesta pregunta i diu que 

“l’autonomia hi és i hi és en cada moment de la vida i no cal ni treballar-la, senzillament, cal 

donar un marc on pugui ser possible.” Per això, explica que:  

 

l’ordre de l’espai també és un factor molt important perquè funcioni, perquè és un ordre que no 

s’improvisa sinó que es pensa, perquè hi ha d’haver molts nens en acció, en molts moments. Ha d’estar 

molt ben pensat i cal que sigui fàcil, perquè l’ordre permet moltes coses. (Conversa amb Bonàs, 2016) 
 

Un altre criteri fa referència a la presència de l’adult, aquest ha de tenir un paper 

imprescindible perquè, com Bonàs expressa, “hi ha l’espai, però l’adult està allà mirant a 

l’infant, atenent-lo, pensant què necessita, pensant què dir, què no dir o com acompanyar, 

documentant, gestionant el conflicte. És a dir, està connectadíssim allà”. (Conversa amb 

Bonàs, 2016) 

 

De fet, Esteban, Navarro i Romera (2013) quan parlen del rol de l’adult i de la seva mirada 

envers l’aprenentatge, expliquen el següent: 

 

les accions s’acompanyen també d’un temps dels mestres per observar, anotar i documentar els 

processos d’aprenentatge dels infants, per identificar les estratègies que utilitza cada infant per assolir 

coneixement i posar-nos en el seu punt de vista. Sabem que cadascú aprèn d’una manera diferent i els 

mestres també aprenem de la nostra feina documentant les accions dels infants. (Esteban, Navarro i 

Romera, 2013, 24) 
 

Aquesta idea està molt relacionada amb un dels altres criteris, que comenta Bonàs, i que fa 

referència a la idea de que “cal no intel·lectualitzar tots els espais (...). Hi ha molta por a que 

determinat tipus d’experiències, a vegades més corporals o més invisibles, en el sentit de que 

pot ser no hi queda rastre físic, no portin aprenentatges”. És més, comenta que “un infant 

necessita un ampli ventall de possibilitats i d’oportunitats per anar construint el seu 

aprenentatge” i que “l’infant és sempre acompanyat, sempre hi ha un adult que està atenent i, 

així, l’infant pot anar cap a un camí que el porti a aprendre moltíssimes coses”. (Conversa 

amb Bonàs, 2016) 
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A més, Bonàs explica que és necessari que existeixin “espais per parlar, per aturar-se, és a dir, 

espais per cap cosa concreta” i, per això, recomana demanar-se “on són els espais fora de 

guió? I l’espai aquell on de cop i volta dos nens es troben, se seuen i parlen?”. (Conversa amb 

Bonàs, 2016) 

 

Per acabar amb els criteris sobre la configuració de l’espai, cal remarcar una idea important 

que comenta Bonàs. Aquesta idea fa referència a les diferents narratives dels espais i, per 

tant, diu que: 

 

l’espai ha de permetre tant narratives d’aprenentatge personals, com col·lectives. És a dir, la idea de 

que l’espai pot atendre molts tipus de narrativa diferent, de relacions diferents (...) de moure’s en allò 

col·lectiu, allò individual, de moure’s en molts registres diferents. (Conversa amb Bonàs, 2016) 
 

Tots aquests criteris són, en resum, el que caracteritza la concepció de l’espai d’El Martinet i 

com es creu que s’han de construir els diferents espais i quins criteris hi ha al darrera. 

 

 

4.4. Transformar els espais per transformar la pràctica educativa 

 

Transformar, segons l’Institut d’Estudis Catalans, prové del mot llatí trasformare i significa 

“Fer passar d’una forma a una altra” o en mode figuratiu “Modificar enterament”. En aquest 

apartat s’exposarà quina ha estat la transformació que ha sofert a la concepció de l’espai a El 

Martinet i com ha afectat això a la pràctica educativa d’aquesta escola. Aquest procés de 

transformació serà redactat en base a les idees extretes de les converses realitzades a tres 

mestres d’El Martinet: Meritxell Bonàs, Txell Fontanet i Olga Romera. 

 

Pel que fa als inicis de l’escola, cal dir que tot va començar quan un grup de mestres van 

decidir presentar el seu projecte per una escola que s’havia de construir nova a Ripollet, 

Barcelona. A més, aquestes persones ja havien projectat quin tipus d’escola volien. Per 

aquest motiu, van procurar que des de la construcció pròpia de l’escola fins a l’actualitat, 

l’espai fos un element molt important del projecte. 
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De fet, Bonàs et al. (2014), comenten que durant el temps de la construcció “l’equip de 

mestres de l’escola així com alguns representants de pares i mares vam aportar també les 

nostres opinions i criteris per tal de procurar ajustar el màxim possible l’arquitectura amb el 

projecte pedagògic que també anàvem fent créixer”. 

 

A tot això, a les diferents converses, cada una de les mestres explica com va ser l’inici, 

encara que sols una d’elles ho va poder viure en primera persona. Aquesta mestra comenta 

que “Nosaltres vam començar intuint, volent fer de l’escola un lloc on el nen es pugui 

mostrar, un lloc d’acció, un lloc on d’alguna manera l’aprenentatge sigui una vivència, una 

experiència, un marc des de la globalitat”. (Conversa amb Bonàs, 2016) Per altra banda, 

Romera
2
 comenta que “en aquell moment es va veure molt clar que els infants havien de 

venir a l’escola i viure-la com si fos casa seva i estar en un ambient familiar, proper...”. 

(Conversa amb Romera, 2016) 

 

També expliquen quines foren les bases d’aquest concepte d’escola, en què es fonamentava 

aquestes creences i conviccions. “Des de que es va pensar l’escola, hi havia tres criteris molt 

bàsics, tres eixos molt importants: l’escola com a comunitat, el nou paradigma d’aprenentatge 

i l’entorn”. Tot això es va tenir en compte a l’hora de configurar l’estructura de l’espai i el 

temps, però també en base a un determinada mirada d’infant. Quant a les referències 

teòriques, “L’equip va fer una formació que ens va impactar molt amb la Rebecca Wild i el 

Mauricio Wild i ells parlaven molt de ambientes preparados. I, entre això i el que coneixíem 

                                                 
2
 Conversa realitzada amb Olga Romera l’abril de 2016. 
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de Reggio, vam buscar una estructura de l’escola que s’organitzés en base a ambients”. 

(Conversa amb Bonàs, 2016) 

 

Llavors, l’espai que estava dividit en sis “aules” diferents més dos altres espais, es va decidir 

que “cada espai fos un ambient determinat. Hi havia l’ambient d’aigua, l’ambient de les 

llavors i la farina, l’ambient de les nines, l’ambient de les disfresses, l’ambient de les 

construccions i el bar”. (Conversa amb Romera, 2016) Aquests ambients, s’organitzaven en 

base a uns criteris pensats per les mateixes mestres, els quals eren:  

 

hi havia vuit ambients, llavors, érem vuit mestres, cada mestra estava en un d’aquests ambients i els 

nens cada setmana, els dilluns, triaven un ambient. Llavors, a l’ambient que triaven hi havien d’estar 

durant tota una setmana i el dilluns següent tornaven a triar. (Conversa amb Bonàs, 2016) 
 

Quant a l’organització espacial dels ambients, Romera explica que “els ambients estaven en 

una zona. Tota la resta era com un espai on no hi havia res més, hi havia la zona del punt de 

trobada, això sí, que a cada espai era diferent”. Pel que fa a l’organització temporal, comenta 

que “Es donava força a l’estructura dels ambients, que era durant tota la primera part del 

matí”. (Conversa amb Romera, 2016) Durant la resta de la jornada, a la segona part del matí i 

a la tard hi havia altres propostes/estructures distintes: el projecte de grup, els tallers, els 

laboratoris i el treball del cos. 
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La proposta principal de cada ambient estava molt preparada, el material estava a l’abast dels 

infants, l’estètica estava molt cuidada i els materials es procurava que fossin de bona qualitat 

i el més naturals i menys estructurats possible. I tot això influïa en el infants, en el seu 

benestar i, conseqüentment, en la dinàmica de l’estructura. De fet, Fontanet
3
 comenta que 

“quan els nens estaven als ambients, quan jugaven lliurement, els veiem que no hi havia 

conflictes, que hi havia molta tranquil·litat, que estaven molt a gust”. (Conversa amb 

Fontanet, 2016) També comenten que “va ser una estructura que quan els infants estaven en 

aquell ambient, en general, no tots però gairebé tots, sí que estaven en les seves recerques i 

passaven coses interessants, jo recordo d’emocionar-me moltíssim, de documentar molt”. 

(Conversa amb Bonàs, 2016) 

 

Aquesta estructura dels ambients va durar uns quants anys, però va ser a través dels processos 

de documentació, d’anàlisi i de reflexió que les mestres es van començar a adonar dels errors, 

d’allò que no era coherent amb allò en què realment creien. 

 

Una de les primeres crítiques que va sorgir d’aquesta estructura era que “vam escolaritzar la 

idea d’ambientes preparados, és a dir, la vam fer escolar. Ens ho vam portar a un terreny, 

sense adonar-se’n, que ens era còmode, sóc dura, ens era còmode aquest concepte d’ambient 

portar-lo cap a un lloc que trobava una forma determinada de gestionar els nens, d’organitzar 

als nens. (...) era com una endreça, que ens facilitava a nosaltres”. (Conversa amb Bonàs, 

2016) 

 

Per altra banda, també es critica la idea de la tria avançada dient que “demanar-els-hi a on 

voldran anar i que aquell compromís havia de ser per tota la setmana (...), per ells no tenia 

cap sentit, no podien comprometre’s a estar tota una setmana, cada minut d’aquelles hores en 

aquell mateix lloc”. (Conversa amb Fontanet, 2016) De fet, una altra mestra comenta: 

 

no quadrava com a un nen tan petit li fèiem elaborar una tria cap a un lloc, que com sabem de sobres 

ara, que el nen es mou des d’un caminar erràtic que el porta a encontres molt diferents que, llavors, 

aquest encontre s’elabora i se’n va cap a establir-se com a vincle, establir-se cap a un lloc que el porti 

anar a l’aprendre. (...) evidentment les tries dels nens molt sovint eren unes tries que tenien a veure amb 

aspectes molt emocionals, és a dir, a l’espai on estava la seva mestra. I, llavors, als que no tenien lloc 

allà se’ls havia de convèncer perquè se’n anessin a un altre lloc. (...) teia molt a veure amb alguna cosa 

de necessitat primera. (Conversa amb Bonàs, 2016) 
 

                                                 
3
 Conversa realitzada amb Txell Fontanet el maig de 2016. 
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També es critica l’organització espacial dels ambients, el fet de que la proposta principal fos 

el focus de l’espai i la resta estàs menys preparat i habitat. De fet, Bonàs comenta que “Era 

molt concret allò, (...) hi havia un espai que era l’ambient i la resta de l’espai no ho era i, per 

tant, estaves a l’ambient o no ho estaves”. Després exposa que es tractava d’una estructura 

que “tot i els nostres esforços, no diferia gaire dels racons”. (Conversa amb Bonàs, 2016) 

 

Per altra banda, totes aquestes crítiques i reflexions van portar a diferents canvis quant a la 

concepció de l’espai. És més, les mestres expliquen quines eren les seves vivències quant als 

ambients i llavors exposen les seves idees i reflexions que van permetre la transformació. 

 

Per aquest motiu, s’han extret un seguit de reflexions relacionades amb com han viscut les 

mestres aquest procés de transformació i que determinen quina és, actualment, la seva 

concepció de l’espai. De fet Bonàs comenta que: 

 

la configuració de l’espai aquí és quelcom viu. És un espai que no està o mai l’hem considerat que ja 

està acabat, sinó que constantment està com en aquesta situació de que està viu. I està viu en funció 

també del que anem elaborant, a través del que observem, del que aprenem dels nens... Jo penso que la 

transformació de l’espai d’El Martinet, parla també de la nostra pròpia transformació com a 

professionals i de on ens ha anat portant. (Conversa amb Bonàs, 2016) 
 

Aquesta transformació de la que parla Bonàs, que fa referència a la part menys física i que els 

ha fet créixer com a professionals, els ha permès tenir una visió dels processos més positiva, 

que les ha ajudat a millorar i a no donar per finalitzada la tasca, sinó de seguir reflexionant i 

millorant la seva pràctica educativa. 

 

Hi ha quelcom molt interessant, perquè jo he anat acompanyat molt a tots els equips de les tres 

comunitats en aquest procés. És veure que una cosa enriqueix una altra i amb el que hem pogut anar 

veient que passava entre els nens, s’ha pogut anar configurant un espai cap a un altre lloc, però en la 

mesura que aquest espai s’ha anat configurant cap un altre lloc també ha aportat que els nens vagin cap 

a recerques, accions, cap a exploracions també, que tornen a portar noves reflexions. I això és un valor 

molt gran d’aquest equip i també és un valor molt gran aquesta idea com de no caure en això: en 

l’acabat, sinó en deixar-ho en que tot és possible, inclús és possible l’error. (Conversa amb Bonàs, 

2016) 
 

Tot seguit, es creu interessant presentar algunes idees extretes de les diferents converses, per 

tal de donar valor a les seves reflexions, quant als processos que han seguit durant la 

transformació de la concepció de l’espai. 
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Per començar, cal destacar una idea que té a veure amb com han anat intuint i observant als 

infants, per arribar al canvi, a la millora. Concretament, una de les mestres explica que “són 

com pistes que ens van donant els infants i el que nosaltres també anem aprenent del que a 

vegades llegim, del que anem trobant, cap a on ha d’anar tot això”. (Conversa amb Bonàs, 

2016) 

 

En aquest cas, Bonàs parla d’una de les decisions que van prendre, que fa referència a la idea 

de que els nens no han de triar a priori a quin ambient volen estar durant una setmana sencera: 

 

és una gran decisió en quant a respecte als seus processos de desenvolupament, això veiem que no ens 

portava enlloc. Com decidim quins espais, materials, perquè uns i no uns altres, i té a veure amb això, 

amb detectar, investigar molt sobre com és l’aprenentatge, què es necessita per aprendre, com una 

pregunta a fer-se constantment. (Conversa amb Bonàs, 2016) 
 

Relacionat amb aquesta darrera idea i tenint en compte una altra idea que comenta Bonàs, es 

fa evident que, per tal de millorar la pràctica educativa, tot procés de transformació: 

 

requereix una investigació i reflexió paral·lela d’anar sabent com aprenen els nens i què necessiten per 

aprendre. Que això és l’altre gran investigació d’El Martinet, de l’equip dels mestres. És a dir, una 

vegada i una altra preguntar-se sobre l’aprenentatge. (Conversa amb Bonàs, 2016) 
 

A més, també comenta la importància que ha tingut per a l’equip de mestres haver realitzat 

tots aquests processos d’investigació i del repte que suposa per als professionals.  

 

És un aprenentatge gran, perquè hem aprés o hem tingut molts anys d’un model, tant com quan anàvem 

a l’escola o inclús a les facultats, que en el seu dia ens ensenyaven a ser mestres d’una altra manera, a 

ser un mestre com faig jo ara, parlar, però d’alguna manera passa això, de dir: com estar connectat a 

allò que passa, tampoc és tan evident. És tot un procés, de mirar, però sobretot no només del mirar si no 

de fer el pas a començar a veure coses, a començar a també a intuir coses, i no sé si te n’hauràs adonat, 

(...) hi ha alguna cosa que, amb el temps, aprens això a una lectura com molt sensible, molt empàtica 

del que passa davant. Està lligat també a l’espai, és a dir, una cosa no va sense l’altra. I un espai, per 

molt que pugui estar inclús ben pensat, sinó hi ha aquesta presència de l’adult, és com un element més. 

(Conversa amb Bonàs, 2016) 
 

Un altre dels processos que comenta Bonàs, fa referència a una de les tasques organitzatives 

que van haver de dur a terme. Per tal d’avançar amb la transformació de l’espai físic, però 

també de la concepció de l’espai: 

 

jo recordo tenir el plànol de petits dibuixat i a mitjans igual i d’anar veient aquí això, aquí allò.. és a dir, 

com d’anar trobant a l’espai coses que ens semblava que podien ser interessants com a proposta de 

comunitat. Aquesta comunitat quines possibilitats, quines oportunitats ofereix als nens? (Conversa amb 

Bonàs, 2016) 
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En aquest cas, Fontanet dóna una altra perspectiva de com creu que es va donar aquest procés 

de transformació: 

 

jo crec que en el canvi, i hi ha una part com d’intuïció (...) s’han fet alguns canvis, s’han pres algunes 

decisions molt valentes per intuïcions. És a dir, que jo crec que l’estructura que teníem, no és que 

aquella estructura de manera natural evolucioni cap on estem ara, és a dir, es com prendre una decisió 

de fer un salt, una cosa no et porta a l’altra, però és com intuir que allà hi ha alguna cosa que no és el 

que realment volem i atrevir-se a fer un salt. I fer un salt significa treure els peus de terra i dir: amb el 

que hem sento segur i lo que fins ara hem fet, m’arrenco d’això, salto i vaig a un lloc que no sé on 

cauré. Llavors, penso que l’escola ha sigut valenta en alguns moments i crec que és molt important ser 

valents, molt. (Conversa amb Fonatanet, 2016) 
 

Per altra banda, es creu necessari citar algunes reflexions sobre el que les mestres consideren 

que ha canviat després de la transformació, que donen a entendre com s’ha transformat també 

la seva pràctica educativa. 

 

De fet, Bonàs, parla d’una idea que té a veure amb la inclusió de tots els infants i de com han 

aconseguit que aquesta inclusió sigui possible, actualment, en l’estructura de l’escola pública: 

 

crec que ara els nens tenen més espais de llibertat i més espais d’intimitat, és a dir, tant una cosa com 

l’altra, que abans era com difícil (...).Tothom està inclòs, que això és l’altre gran tema. Abans, els que 

estaven a l’ambient i si un infant, pel que sigui, estava rebotat, no li venia de gust, era que estava fora. I 

en canvi ara, tothom està dins. És a dir, perquè tot s’ha creat com aquest únic. Això també és potent, 

perquè té a veure amb inclusió. Això també em fa pensar que els nens són mirats i acompanyats d’una 

altra manera, quan fèiem ambients d’alguna manera les accions havien de ser d’alguna cosa 

pertanyents d’aquell ambient. (Conversa amb Bonàs, 2016) 

 

En aquest cas, Fontanet parla de la importància de saber quins són els propis objectius, els 

ideals de l’equip de mestres, de tenir clars quins són els propis eixos. Reafirma la idea de que 

qualsevol transformació ha de venir donada d’un procés de reflexió molt potent, que posi en 

dubte les pràctiques actuals per tal de millorar les futures: 

 

Jo crec que el tema important és que quan es fan les coses sense sentit, que a les escoles moltes 

vegades és així, es fan les coses o perquè sempre s’han fet així o es fan per modes, però no hi ha una 

reflexió de veritat. Per tant, mai hi ha una transformació profunda de quina imatge d’infant tens, llavors, 

és igual si fas racons, si fas projectes, si fas ambients, si tu no canvies la teva imatge i veus a l’infant 

competent, capaç, potent i li dones el protagonisme del seu creixement, que al final és el dret que tenen, 

és igual el que facis, tot és una anècdota. (Conversa amb Fontanet, 2016) 
 

Per anar tancant aquest apartat, es creu necessari ressaltar quin ha estat el canvi més gran que 

han vist les mestres d’aquest procés de transformació, el qual és el que dóna un gran valor a 

la construcció de la cultura de l’espai a El Martinet. 
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Concretament, Bonàs comenta una de les seves reflexions quant a la concepció de l’ambient, 

el qual ja no és considerat una metodologia, sinó un lloc: 

 

El gran canvi, per mi, és que ara no anem a fer aquest o aquest ambient, una cosa que es fa, sinó que 

estem a l’escola dins d’un ambient que s’ha creat perquè puguem estar al màxim de bé aprenent i, per 

tant, desenvolupant-nos en dimensions diverses. (Conversa amb Bonàs, 2016) 
 

Bonàs explica que aquest gran canvi va venir quan va pensar que el que feien “sonava a una 

metodologia. És a dir, vam acabar dient fer ambients, de fet, és el que diuen ara moltes 

escoles fem ambients. Per mi el canvi va anar cap a concebre l’espai-escola com un únic 

ambient. És a dir, no fem ambients com a metodologia, sinó l’escola és un ambient 

d’aprenentatge”. (Conversa amb Bonàs, 2016) 

 

 

 

Fontanet, també exposa quina és la seva opinió en quant a la importància de no caure en la 

denominació d’una metodologia, amb una paraula de defineix com és concebut l’espai a El 

Martinet. I explica també quin fou el motiu de deixar d’anomenar “ambients” als diferents 

espais de la Comunitat dels Petits. 
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Jo penso que també una cosa important és que la paraula ambients la van anar agafant moltíssimes 

escoles, però que al final s’ha convertit en una paraula que ja ha quedat com buida. No és una cosa que 

fas com qui agafa un mètode, perquè així deixa de tenir sentit. (...) necessitàvem fer un canvi de nom, 

perquè era un canvi gran també. De tot, d’actitud, de sentit, de tot. No és el nom de la metodologia. 

(Conversa amb Fonatanet, 2016) 

 

Una altra reflexió que cal destacar en relació amb aquest tema, que comenta una de les 

mestres durant la conversa, és que “quan entres a una escola o a qualsevol lloc, ràpidament 

veus al darrera de cada acció, de cada intervenció, de cada espai.. quina imatge hi ha al 

darrera”. (Conversa amb Fonatanet, 2016) 

 

Finalment i per tal de concloure aquest apartat, es creu convenient destacar una reflexió de 

Bonàs. Aquesta fa referència a què ha suposat aquest canvi en la transformació de l’espai 

físic, però també en la transformació de la pràctica educativa i de la concepció més filosòfica 

de l’espai a El Martinet. 

 

També crec que el canvi dóna una imatge de major coherència amb l’escola, crec que a l’estar les coses 

interconnectades (...) hi ha una imatge del coneixement més global, menys parcialitzat. (...) També 

dóna una imatge de que el coneixement està per tot l’espai, no només en uns llocs determinants. El 

canvi ha fet que l’espai sigui molt més ric, molt més acollidor, jo crec que amb això hem millorat molt, 

hi ha molts més tipus de materials, de maneres d’estar... I llavors, l’altre repte, és que aquests espais 

esdevinguin llocs, és a dir, que es configurin per allò que les persones fan i no només siguin llocs de 

pas o d’ús, sinó que parlin molt del que passa allà, és a dir, que creixin en funció del que també creix 

allà, que es vesteixin del que es construeix allà. Es parla molt de l’arquitectura invisible, que té molt a 

veure amb incloure les accions de les persones com a configuradors de l’espai. 
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5. Conclusions i reflexions finals 

 

En aquest apartat exposo un seguit de conclusions i reflexions finals sobre la realització 

d’aquesta investigació en forma de Treball Final de Grau. Per això, en aquest punt comentaré 

un seguit d’idees en relació al tema concret del projecte i, alhora, exposaré algunes reflexions 

que tenen relació amb tot allò que m’ha aportat de dur a terme aquesta tasca d’investigació. 

 

Per començar, voldria comentar que considero molt interessant el fet d’haver pogut 

comprovar com conèixer els inicis de l’escola El Martinet, quant a la concepció de l’espai, 

m’ha ajudat a comprendre l’actual concepció que tenen. A més, haver pogut realitzar les 

pràctiques a El Martinet m’ha permès viure en primera persona, durant el dia a dia amb 

infants i mestres, quina importància té la configuració de l’espai a l’escola (i no sols a 

l’escola). Però haver realitzat aquest treball i haver pogut conèixer quina ha estat l’evolució 

d’aquesta concepció m’han permès entendre profundament com s’entén l’espai a El Martinet 

i quina rellevància hi té en la infància, ja sigui en els aspectes més físics però també en els 

més profunds i filosòfics. 

 

Un altre aspecte que considero molt interessant és l’haver pogut esbrinar quins han estat els 

elements claus en la transformació de la concepció de l’espai a El martinet, els quals també 

considero que són imprescindibles per qualsevol procés de canvi sobre altres temes 

relacionats. He pogut comprovar com l’interès de les persones implicades i la seva 

predisposició són realment essencials per a que el projecte engegui i també perquè continuï. 

A més, les tasques d’observació i els processos de documentació, el fet de voler explicar-se, 

per part de les mestres penso que donen molt de valor a tot aquest procés ja que, sense 

aquestes passes, l’anàlisi i la reflexió serien impossibles. Però, com he pogut comprovar 

realitzant aquesta investigació, és imprescindible que les persones que en formen part siguin 

crítiques amb la seva tasca, que no tinguin por d’equivocar-se ni d’atrevir-se. I tots aquests 

elements són claus per a la transformació, però és necessari que sempre tornin a començar, 

han de ser constants i tornar plantejar-se per tal de mantenir viva la reflexió i la millora de la 

pràctica educativa. 
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Per altra banda, voldria exposar una resposta a una de les preguntes inicials d’aquest treball 

sobre la importància del canvi metodològic a l’escola. Es fa evident, després d’haver realitzat 

aquest treball, que la metodologia d’El Martinet ha canviat, que ha evolucionat amb el pas 

dels anys i que aquesta transformació sorgeix d’observar, d’escoltar i valorar les necessitats 

dels infants. Així doncs, gràcies a aquesta tasca que han realitzat les mestres s’ha millorat 

quant al benestar dels infants a l’escola i, conseqüentment, en el seu desenvolupament i en els 

seus processos d’aprenentatge. Per tant, aquest canvi en la concepció de l’espai, ha permès 

una millora de la pràctica educativa de les mestres i també una millora del que s’ofereix als 

infants dia a dia. 

 

Una altra pregunta inicial del treball, relacionada a aquesta idea que acabo d’exposar, és 

sobre la importància del canvi en la semàntica. Realment, penso que cal puntualitzar que no 

hi ha hagut un canvi en la denominació de la metodologia, sinó que s’ha deixat de posar nom 

a la concepció de l’espai que es té a la Comunitat dels Petits. És a dir, durant les converses les 

mestres comentaven que van deixar d’anomenar la seva metodologia “ambients”, perquè 

creava confusió i, a més, es considerava incorrecte anomenar la seva pràctica educativa amb 

el mateix nom que té la seva idea de l’espai. Consideren que l’ambient és alguna cosa més 

que una metodologia i que la manera de fer que tenen a El Martinet no necessita tenir una 

denominació concreta. Sinó que és més important saber explicar quina és la pròpia filosofia 

educativa per tal d’entendre el funcionament, és a dir, la metodologia concreta. 

 

Tot això, té molta relació amb la rellevància que té la imatge d’infant d’El Martinet en la 

forma de concebre l’espai i el temps. És a dir, a El Martinet, l’espai és concebut, configurat, 

analitzat, pensat i reflexionat en base a la seva imatge d’infant. De fet, és quelcom 

fonamental per a la construcció de la cultura de l’espai, ja que sense aquesta imatge no seria 

possible concebre l’espai de la manera en què ho fan i tampoc seria possible crear una 

estructura i oferir una educació com la que ofereixen actualment a El Martinet. 

 

Penso que aquesta idea hauria d’arribar a tots els professionals de l’educació, perquè crec que 

abans d’endinsar-se en cap procés de innovació educativa i/o de transformació, cal plantejar-

se qüestions més profundes i de més contundència. Després d’haver realitzat les diferents 

converses, m’he adonat de la importància que té que les mestres i els mestres reflexionin 

profundament sobre quina és la seva imatge d’infància i quina educació volen oferir als 

infants. Crec que és molt important que abans de voler fer qualsevol canvi, hi hagi una tasca 
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d’autocrítica, de definició d’objectius, de reflexió envers temes tan importants com la 

concepció de l’aprenentatge, la imatge d’infant, el rol de l’adult, entre molts altres. 

 

Una altra conclusió que he pogut extreure d’aquesta investigació és que es fa evident, dia a 

dia, que s’està creant una nova cultura d’infància. I, en el cas d’El Martinet, aquesta cultura 

d’infància permet que s’estigui creant una nova cultura de l’espai. Durant molts anys no hi ha 

hagut consciència de com afecta l’entorn al desenvolupament i al benestar de les persones i 

menys en l’àmbit de la primer infància. Per això, considero que aquest procés transformació 

quant a la concepció de l’espai a El Martinet, ha obert un nou món de possibilitats de 

construir una cultura de l’espai. 

 

Per altra banda, voldria comentar la importància que ha tingut per a la meva formació la 

realització d’una investigació etnogràfica. El fet d’haver estudiat com realitzar aquest tipus 

d’investigació i de poder dur-la a terme m’ha fet adonar-me de que realment m’interessa el 

camp de la investigació, ja que poder estudiar una cultura o una comunitat m’ha aportat una 

visió molt més professional i més real d’allò que succeeix a l’escola, però també m’ha fet 

adonar-me i reafirmar la idea de la importància que té investigar i documentar processos com 

els d’El Martinet. De fet, considero que amb tasques com aquestes es dóna veu i valor a allò 

que passa a les escoles, que és tan important, perquè en el fons, estem parlant dels infants. 

 

Relacionat amb aquesta idea, m’agradaria comentar que haver pogut realitzar les pràctiques a 

El Martinet i centrar el meu Treball Final de Grau en un aspecte tan important, m’ha permès 

entendre millor la seva filosofia educativa, concebre l’espai de diferent manera, construir la 

meva pròpia imatge d’infant i endinsar-me en la seva cultura d’infància i de l’espai. 

 

Finalment, m’agrada dir que penso que ha estat una gran oportunitat d’aprenentatge i de 

creixement personal, ja que he pogut conèixer una realitat educativa i he pogut comprovar 

que és possible un canvi en l’educació. Perquè és gràcies a la tasca que realitzen mestres com 

les d’El Martinet, quan es dóna valor a la infància i es creu en la possibilitat de crear entre 

tots una educació de qualitat, conscient i coherent, que respecti els drets dels infants. 
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