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Ja ha passat gairebé un any des de 
la inauguració de The Challenge 
Classroom a Escola Utmar i els re-
sultats no poden ser millors. Alum-

nes motivats i professors engrescats són el 
fruit d’aquest nou projecte que va suposar 
la culminació de les celebracions del 50è 
aniversari del centre educatiu.

Escola Utmar va néixer el 1967 al barri de 
Can Vidalet d’Esplugues de Llobregat. 
En l’actualitat el centre concertat compta 
amb 800 alumnes en les etapes d’Educació 
Infantil, Primària i Educació Secundària 
Obligatòria, repartits entre els seus quatre 
centres educatius situats a Esplugues de 
Llobregat i L’Hospitalet. Al llarg dels anys, 
l’escola ha anat creixent i s’ha consolidat 
com a referent educatiu en el seu entorn. 
“Una àmplia experiència i una mirada po-
sada en el futur” és l’eslògan de l’escola que 
sempre s’ha caracteritzat per un ambient 
familiar i el seu caràcter acollidor. I aquesta 
mirada al futur es reflecteix en una cerca 
contínua de mètodes d’aprenentatge pràc-
tics, innovadors i motivadors per a preparar 
als nostres alumnes per a un món nou.

La instal·lació de pissarres digitals a les au-
les, el pas d’equips a l’aula d’informàtica a 
l’ús de portàtils i tauletes a totes les aules per 
part dels alumnes, la incorporació de noves 
tecnologies com a mètode d’aprenentatge i 
altres iniciatives són reflex d’aquesta inqui-
etud de l’escola. La nova aula RTC (Re-
invent the Classroom), impulsada per HP, 
Intel, Microsoft i SMART, és un pas més 
en aquesta cerca contínua. Es tracta d’un 
nou espai ampli, multifuncional i adaptat a 
les necessitats de l’alumnat per facilitar-li la 
recerca, l’experimentació i el descobriment. 
És un espai equipat amb la millor tecnolo-
gia (impressora 3D, escàner…) que permet 
treballar d’una forma totalment diferent de 
la tradicional. És, en definitiva, un espai on 
el professor abandona el seu rol tradicional 

i on l’alumne es converteix en el veritable 
centre del procés d’ensenyament-aprenen-
tatge. En aquest entorn adquireix gran re-
llevància el treballat cooperatiu. L’objectiu 
d’aquesta aula és el desenvolupament per 
part dels alumnes de les habilitats i com-
petències necessàries per poder fer front als 
reptes del futur. És una aula inspirada en el 
moviment MAKER i que vol fomentar les 
disciplines STEAM (Science, Technology, 
Engineering, Arts y Mathematics). 

Escola Utmar va apostar per aquest nou 
concepte d’aula, sent la desena a inaugu-
rar-se en tota Espanya. Va ser batejada com 
“The Challenge Classroom” pels alumnes 
de segon d’ESO que van estar fent una 
prova pilot prèvia a la inauguració. L’aula 
dels reptes… reflectint exactament el que 
ells havien sentit i experimentat treballant 
allà. Actualment, l’aula és utilitzada pels 
alumnes del Cicle Superior de Primària i 
els de 1r i 2n d’ESO. Els alumnes treballen 
en les diferents zones (Thinking, Design, 
Maker i Stage), on aprenen a desenvolu-
par capacitats valuoses per al seu futur pro-
fessional i es familiaritzen amb la cultura 
Maker i l’aprenentatge basat en projectes.

Els alumnes de 2n d’ESO, per exemple, 
han estat investigant l’Univers durant di-
verses setmanes i fins i tot van poder re-
soldre els seus dubtes en connexió en di-
recte amb una investigadora de la NASA, 
l’Ariadna Farrés, científica que treballa al 
departament d’anàlisi de trajectòries de la 
NASA, que els va dedicar més d’una hora 
del seu temps per tenir un debat amb ells, 
en català i en anglès. Per acabar el projec-
te van construir uns vehicles que van dis-
senyar per realitzar diferents activitats en 
l’exploració dels planetes. En el cas de les 
classes de 1r d’ESO, els alumnes han estat 
treballant el projecte “Els éssers humans i 
l’aigua”. Han estat investigant sobre la seva 
aparició a la Terra, les propietats especials 

que van permetre l’inici de la vida al nostre 
planeta, els fenòmens meteorològics, l’ús 
de l’aigua en l’àmbit agrícola i domèstic... 
A The Clallenge Classroom han dissenyat 
i creat estructures que permeten reco-
llir i gestionar l’aigua i fer un ús racional. 
En tots dos casos, s’ha volgut fomentar el 
desenvolupament del talent i incorporar la 
creativitat a través de la tecnologia.

Per als alumnes aquest nou espai ha resultat 
un estímul enorme. La majoria d’ells estan 
desitjant que arribi el dia en què treballaran 
a l’aula i, per a gran sorpresa dels profes-
sors, han arribat a demanar allargar alguna 
classe, deixant d’anar fins i tot al pati. És 
important recalcar que per als professors 
també ha resultat ser una experiència molt 
positiva. L’aula facilita una major interac-
ció amb els alumnes i una major proximi-
tat amb aquests, cosa que ells agraeixen. A 
més, facilita el treball cooperatiu, ja que els 
alumnes se senten amb més ganes d’aju-
dar-se entre ells per aconseguir l’objectiu.

En els mesos vinents viurem noves experi-
ències en aquesta aula i estem convençuts 
que seran igual o més enriquidores que les 
viscudes fins ara. Començarem a treballar 
amb nous cursos i tindrem alumnes nous 
que s’engrescaran amb els seus projectes. 
La nova aula és una aposta important pel 
futur educatiu i a Escola Utmar estem con-
vençuts que és l’inici d’una nova forma de 
treballar i créixer amb el nostre alumnat. A 
més a més, està sent una oportunitat per 
apropar al barri l’aprenentatge i ús de les 
noves tecnologies, ja que creiem ferma-
ment que l’educació en tecnologia és una 
aposta per al futur del nostre jovent. A Es-
cola Utmar mirem sempre endavant! g

Escola Utmar: The Challenge Classroom 
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