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És clar que els profunds canvis socials, econòmics, polítics i científico-tecnològics trenquen amb els models educacionals de l’època i 

s’estableixen d’altres revolucionaris que, amb el temps, queden obsolets parcial o totalment. L’educació, doncs, no és un ent estàtic sinó que, 

a l’igual que un organisme viu, evoluciona.  

La idea de “classes obertes” (Open Classroom) va néixer en UK: ell seu “leit-motiv” és un ensenyament-aprenentatge centrat en l’alumne, 

que aprèn construint (learning by doing, model constructivista). Amb l’objectiu de no encotillar la creativitat dels alumnes, neixen les 

classes obertes sense curriculums detallats, sense exàmens estàndar, no limitades a l’espai físic de l’aula, on els alumnes prenen contacte 

amb diversos centres d’interès d’aprenentatge a part dels llibres i on aprenen al seu propi ritme i amb ajuda del professor. Aquest organitza les 

classes i les activitats d’una forma més individualitzada i en petits grups, sempre intentant despertar l’nterès de  l’alumne per les diferents 

disciplines, perquè només així, l’aprenentage és significatiu. 

Actualment també estem vivint una gran revolució, fonamentalment deguda i retroalimentada per una nova revolució científico-tecnològica 

que ens ha portat a la societat globalitzada de la informació. I l’educació no pot quedar al marge d’aquests canvis. És cert que en el nostre 

sistema educatiu hi ha iniciatives que intenten assumir aquests canvis, però són accions puntuals que no responen a una reflexió profunda de 

model educatiu. Una d’aquestes iniciatives és la Smart Classroom que, al meu parer, fa seves les principals característiques de les Open 

Classroom, però n’afegeix moltes d’altres, fruit d’aquesta nova època que vivim. 

Si cerqueu informació a la xarxa sobre què és una Smart Classroom us endureu una idea equivocada del que, per mí, ha de ser una Smart 

Classroom ja que trobareu, fonamentalment, escoles i universitats així com empreses, orientades principalment a l’ús de recursos 

tecnològics.  

En la meva opininió, en canvi, una Smart Classroom (“classe moderna” o del futur) és el resultat de repensar l’espai d’aprenentatge actual i 

adaptar-lo als reptes del segle XXI, tenint en compte metodologies que integrin les TIC (sense oblidar les no TIC), la interdisciplinarietat, 

la flexibilitat horària, l’adaptabilitat segons els usuaris per, no només adquirir continguts, sinó fonamentalment per “aprendre a aprendre” i 

adquirir habilitats d’ordre superior (Taxonomia d’habilitats de Bloom).  

Sembla lògic, doncs, que aquests nous espais d’aprenentatge han de permetre maximitzar el control de recursos (TIC i no TIC) per part de 

l’aprenent, de forma que englobin tant l’entorn físic com el virtual i global (aules obertes). És fonamental, per tant, que disposin d’una bona 

connectivitat (no només electrònica, sinó també social i d’informació: connectivisme, Siemens). La disposició del mobiliari ha de ser 

flexible, permetent tant el treball individual, com en petit grup o en gran grup, de forma que respongui al nou rol professor/guia-alumne. 

Amb aquests objectius, cal que siguin llocs diàfans, aillats de sorolls, on els colors i les llums convidin a la calidesa i on l’alumne pugui 

personalitzar l’espai per sentit-se “com a casa”. 

No cal ser molt perspicaç per adonar-se que aquest nous espais suposen una inversió econòmica molt important i que, per tant, han de 

respondre a les necessitats educacionals de diverses generacions. D’altra part, no té gaire sentit que els centres disposin d’una o diverses 

“classes intel·ligents”, mentre la majoria continuen reproduint el model tradicional; així doncs, ha de repensar-se el centre educatiu per se. En 

un país on l’educació recau principalment en institucions públiques i concertades, el debat ha de ser molt més profund que plantejar-se canvis 

radicals en les aules i/o centres: han de repensar-se les escoles i universitats perquè responguin als objectius abans esmentats, aprofitant 

tots els espais com a oportunitats de “generar aprenentatge”. Fins i tot, quin paper volem que els nostres centres educatius tinguin en els 

nostres pobles i ciutats; per tant, quins models socials estem reproduint. Ningú pot quedar fora d’aquest debat: professors, alumnes, 

famílies, gestors i polítics hem de fer un pas endavant, oblidant interessos individuals i prenent conciència del gran repte que tenim a les 

nostres mans. Respondre entre tots  les preguntes: 

 

Qui ensenya? (“ús” d’altres experts, aprenentatge de primera mà) 

Com s’ensenya? (models pedagògics: “aprendre a aprendre”, aprendre d’experiències. obrir l’escola a la comunitat i al món; flexibilitat 

horària, de curriculum, d’edats) 

Amb quins objectius? Quines competències han d’assolir els nostres alumnes? (aprenentage informal vs formal;  educar per treball?, educar 

per ser?) 

Quines eines són necessàries? (recursos TIC i no TIC, connectivitat, accés al màxim d’informació, aprendre a gestionar informació en 

constant canvi: connectivisme) 

Com han de ser els espais escolars? 

Com, on i amb qui promoure el debat?  

Conseqüències d’aquest debat: vinculants? (canvis en les lleis, en els curriculums, major autonomia dels centres, però establiment de 

mínims globals?) 

Personalització de l’ensenyament: quan, com, on, què, amb qui? (necessitats individuals d’aprenentatge) 

Quin paper social ha de tenir l’escola en el futur? Obligatòria? (no obligatòria la faria més atractiva?) 

Com conciliem l’horari escolar i professional?  

L’horari escolar hauria de ser més flexible segons l’edat de l’alumne? 

i moltes més ens han de donar la clau per fer que el futur que volem, el construim entre tots, adaptant els canvis constants que vivim i es 

viuran. 
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