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A ORGANIZACIÓN 
DA AULA 

Un artigo para reflexionar. 
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Se realmente queremos por en práctica unha metodoloxía participativa, un dos 

aspectos fundamentais a ter en conta será a organización da nosa aula. 

Dispor o espazo dunha aula dun ou doutro xeito non é so cuestión de gustos ou 

cores. É, por riba de todo, o reflexo dunha determinada elección pedagóxica ou do 

rexeitamento explícito doutras.  

 

 
 

O espazo da aula non é un fin en sí e, por iso, non é un terreo neutral. 

 

Un espazo no que @s nen@s non podan manipular, actuar, experimentar…, 
imitar, soñar, tomar iniciativas, coller confianza, construir a súa 

personalidade…, compartir, respectar, escoitar, convivir, cooperar…, 
imaxinar, crear, observar, analisar…, non está ao servizo do desenvolvemento 

das súas capacidades 
 

Vexamos algunhas opcións que podan axudarnos a decidir: 

 

 

 

De 1 en 1. 

 É a organización tradicional para o 

gran grupo e para a clase maxistral 

na que @ mestr@ é, sobre todo, 

transmisor/a de coñecementos. 

 En xeral,  favorece a pasividade do 

alumnado. 

 Pode ser un freo para a comunicación 

entre mestr@-alumn@s e entre o 

mesmo alumnado. 

 Non favorece o desenvolvemento de 

competencias básicas como a 

autonomía ou o tratamento da 

información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PISTAS PRÁCTICAS PARA ORGANIZAR O ESPAZO-CLASE 
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En parellas. 

 É unha boa disposición para 

traballar en actividades de 

tratamento da información, de 

lectura, de redacción, de axuda dos 

pares, etc. 

 @ mestr@ encárgase de guiar o 

traballo pasando dun grupo a outro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Grupos de 4. 

 Favorece as actividades de traballo 

en grupo sobre un proxecto 

determinado. 

 Axuda á integración do alumnado no 

grupo. 

 @ mestr@ perocrre os grupos de 

acordo coas necesidades de cada 

un. 

 Permite pasar ao grupo grande sen 

cambiar a disposición. 

 A formación dos grupos pode 

facerse cun sociograma. 

 

Grupos de 6. 

 É moi semellante e ten as mesmas 

características que a anterior. 

 Require unha distribución mais 

ríxida dos roles que cada nen@ ten 

que facer no grupo 
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Para atención á diversidade. 

 Fórmanse grupos de 4 distribuindo 

o alumnado segundo os obxectivos 

que se marquen ou as necesidades 

de cada quen. 

 @ mestr@ centra a súa atención de 

maneira especial n@s nen@s que 

precisan dunha axuda máis 

individualizada.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Para debate entre 2 grupos. 

 Dúas ou catro filas unhas enfronte 

das outras, seguindo o modelo do 

parlamento inglés. 

 É a mellor disposición para 

actividades de debate entre dous 

grupos. 

 

 

 

En forma de U. 

 É unha boa disposición  para a 

realización de traballos de síntese 

de todo o grupo. 

 Fomenta a socialización e crea un 

clima favorábel para a aprendizaxe. 

 Facilita a focalización da atención 

d@s nen@s n@ mestr@, no 

encerado e entre el@s mesm@s. 
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Factores determinantes do espazo-clase. 

Din os expertos que unha boa organización da aula debe xirar arredor de tres eixos 

esenciais: garantir a seguridade, posibilitar a práctica dunha pedagoxía determinada e 

dispor das condicións de hixiene e benestar  necesarias.Vexamos algo sobre as dúas 

últimas: 

 

Pedagoxía: 

Satisfacer as necesidades do 

alumnado 

Diferenciado segundo os cursos e 

evolutivo ao longo do curso. 

Respostar a obxectivos pedagóxicos 

ben definidos 

 Establecer relacións 

 Explorar 

 Manipular 

 Xogar 

 Reflexionar 

 Outras,… 

Permitir accións diversificadas  Biblioteca de Aula 

 Ordenador 

 Obradoiros  

 Espazo reflexión 

 Espazos polivalentes 

 Outros… 

Posibilitar cambios Compartimentos móbiles 

Permitir o reagrupamento de todo o 

alumnado  

 Espazo suficiente 

 Número e tipo de sillas 

Permitir o traballo individual  

Motivar a realización de actividades  Lexibilidade 

 Calidade dos recursos e do 

material en xeral 

Facilitar a orientación d@s alumn@s 

nas tarefas 

 Organización clara 

 Actividades den identificadas 

 Espazos delimitados 

Permitir cartaces, letreiros, tablóns 

de anuncios 

 De tipo institucional 

 Dirixidos ao alumnado 

 Dirixidos ás familias 

Facilitar os desprazamentos do 

alumnado 

 Non clase-bazar 

 Equilibrio entre mobiliario, 

espazo e nº de alumn@s 

 Dar resposta á necesidade de 

educar a autonomía d@s nen@s 

Facilitar a organización do material  Diferentes tipos: caixóns, 

estantes, arquivadores, 

álbumes,… 

 Accesibilidade aos diversos 

módulos de organización 
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(indicacións, etiquetas…, visíbeis 

e doadas de entender. 

Benestar: 

 

Dar seguridade no plano afectivo  Mantemente de certas 

referencias 

 Espazos de actividades 

definidos e claramente visíbeis. 

Ser acolledora  Luces, cores 

 Cartaces 

Adornada con gusto  Plantas 

 Armonía de cores 

 Presentación de traballos nas 

paredes 

Ser confortábel  Ergonomía do material 

 Iluminación 

 Calefacción 

 Sonoridade 

 

 

 

En todo caso, compre lembrar que… 

 

 

A organización do mobiliario da aula é cuestión 
importante para a boa aprendizaxe. 

 


