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Entrevista a Sergi del Moral - @sergidelmoral 
 

 “A mesura que el docent aplica metodologies 
noves, necessita canviar els espais perquè els 

tradicionals poden ser una limitació”  
 

 
 

 
“Repensar els espais escolars per l’educació del segle XXI” és la 
cinquena de les tendències de canvi en educació que es tracta als 
seminaris oberts Camp Base i als tallers Edulab del 
projecte Educació Demà, de la mà de Sergi del Moral, docent i 
cap d'estudis a l'Institut-Escola Les Vinyes (www.ielesvinyes.net) 
de Castellbisbal, i impulsor del Betacamp (www.betacamp.cat). 
 
 
La creació d’espais més adients per l’aprenentatge és una tendència 
que s’està estenent de mica en mica en l’àmbit educatiu? 

No sé si és una tendència, però sí que estan sorgint en els últims anys 
d’una manera molt intensa un seguit de preguntes i canvis en relació a 
quins han de ser els aprenentatges que haurien de produir-se en els 
nois i noies d’avui en dia i quines metodologies s’han de fer servir. 
Aquestes preguntes d’alguna manera afecten també a com han de ser 
els espais on es produeixen aquests canvis. Tot el diàleg que hi ha 
sobre quina ha de ser l’educació actual té una derivada en els espais 
d’aprenentatge. 
 
 
 

http://www.educaciodema.cat/tendencies
http://www.educaciodema.cat/
http://www.ielesvinyes.net/
http://www.betacamp.cat/
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Com ha arribat com a docent a aquesta conclusió? 

Personalment, jo he fet un procés de transformació com a docent. Jo 
vaig començar fent classe amb un patró molt clar sobre com s’aprèn. 
Simplificant moltíssim consistia en tres aspectes: teoria, problema i 
examen. Però després vaig veure altres aspectes de l’aprenentatge que 
a mi em semblaven interessants. Els aplicava d’una manera intuïtiva i 
després he descobert que els documents normatius també diuen això: 
que els alumnes han d’aprendre a col·laborar entre ells i a tenir 
iniciativa, espais crítics i autonomia. Però quan tu comences a 
desenvolupar aquest tipus de competències amb els alumnes, t’adones 
que necessites fer canvis.   

 
Canvis a l’aula, per exemple. 

Exacte. Al principi, són petits canvis. Per exemple, en la disposició de 
les taules. En comptes de tenir totes mirant a la pissarra, potser les 
necessites en grups de quatre. O potser necessites dues pissarres 
perquè els alumnes puguin interactuar entre ells. O necessites un 
ordinador perquè els alumnes consultin el que vulguin. I així hi ha 
centenars d’exemples. 

 
Però arriba a un moment que els canvis van més enllà de l’aula. 

Així és. Per a certs aprenentatges potser necessites fer classe al 
passadís. A vegades pensem que si els alumnes estan fora de classe hi 
ha un descontrol, però no és així. A mesura que el docent aplica 
metodologies noves, necessita canviar els espais perquè els tradicionals 
poden ser una limitació. Des de la meva experiència personal, en voler 
implementar competències bàsiques (d’acord amb la normativa del 
Departament d’Ensenyament) te’n adones els espais són en alguns 
casos limitadors. 

 
Quin canvis apliquen a l’Institut-Escola Les Vinyes respecte als espais 
d’aprenentatge 

Jo, com a professor de matemàtiques, a Les Vinyes m’he sentit 
completament lliure per experimentar i sortir de l’aula o comprar 
material per fer activitats concretes. Per exemple, vam fer una activitat 
que consistia en fer “puenting” amb nines.  
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Què? 

Sí, vam aplicar les matemàtiques per predir el nombre de gomes que 
necessitàvem per fer la corda i que la nina no toqués el terra al fer 
“puenting”. Sembla una frivolitat però cal saber què és una equació de 
primer grau, cal fer una taula de valors i ser precís amb les mesures que 
prendràs. Aquest experiment és fer recerca científica amb nens de 
segon d’ESO. Això t’ho ha de permetre fer el teu centre educatiu. I 
exemples com aquest tenim molts, sobretot quan portem a terme 
projectes d’àmbits, que potser a l’aula ja no el podem fer. La necessitat 
de canviar els espais la crea el propi projecte. Llavors, si tot això va a 
més, que és el que sembla que pot passar, les aules tradicionals ja no 
ens serveixen. Estem fent servir una metodologia de producció però 
tenim aules que no permeten experimentar ni produir. 

 
Els canvis en els espais d’aprenentatge també han de caminar cap al 
benestar o el confort de l’alumne? 

A vegades tenim una confusió. Quan parlem d’aquest tipus de 
metodologies, hi ha qui pensa que els alumnes són feliços i que tot 
funciona. Però crec que tot això és un conte de fades. Els adolescents 
estan en una etapa de la vida al qual ho neguen tot perquè s’estan 
construint a si mateixos. Això, crec jo, no ho canviaràs mai, facis servir 
la metodologia que vulguis. Hem de ser conscients que els adolescents 
són adolescents. Però si tu no els demanes metodologies absurdes i, en 
canvi, el que proposes té una finalitat i un objectiu, la relació amb els 
alumnes serà diferent. I sobretot algunes metodologies canvien la 
relació amb l’aprenentatge. Com pot ser que un alumne surti de l’ESO 
odiant la literatura? És brutal. Com és possible que aquest alumne no 
hagi trobat una novel·la que connecti amb si mateix? És impossible. Les 
noves metodologies no fan que els alumnes vinguin a l’institut amb una 
gran il·lusió, perquè no és així. Però si que creiem i notem que es pot 
crear una relació diferent amb l’aprenentatge i l’espai escolar té una 
implicació clara en aquest procés. 

 
SI VOLS SABER-NE MÉS, ENTRA AL WEB: 

 

WWW.EDUCACIODEMA.CAT 

#eduDemà 

facebook.com/FundacioJaumeBofill 
@FundacioBofill 

info@educaciodema.cat 
 

http://www.educaciodema.cat/
http://www.educaciodema.cat/
mailto:info@educaciodema.cat
mailto:info@educaciodema.cat

