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Introducció

El joc és un instrument privilegiat perquè l’infant desenvolupi les capacitats
preteses. Per tant, en la planificació que l’educador ha d’elaborar, s’ha de prendre
el concepte de joc com a punt de partida per admetre que és una tasca en què
l’infant assaja contínuament noves adquisicions i aprenentatges, que afronta d’una
manera espontània i amb ple gaudiment.

Les característiques i les necessitats de les famílies actuals són diferents de les
de les famílies de dècades anteriors, ja que els condicionants socials i laborals
han canviat de manera accelerada. Això explica la demanda de serveis educatius
no formals que hi ha en l’actualitat per part de les famílies com a alternativa per
ocupar el temps de lleure dels infants i com a complement de l’educació formal.

Hi ha una gran varietat d’oferta lúdica adreçada als infants i les seves famílies, tant
en l’àmbit públic com en l’àmbit privat.

En aquesta unitat s’exposaran diferents tipus d’entitats, serveis i institucions que
ofereixen activitats lúdiques, i el marc legal en què es desenvolupen.

Es fa especial referència a les ludoteques pel seu important paper en l’educació
infantil en l’àmbit del lleure socioeducatiu. En aquest sentit, les ludoteques són un
recurs excel·lent que afavoreix i possibilita el joc: ofereix materials lúdics, espais
segurs i condicionats per jugar amb l’atenció i l’assessorament de professionals
qualificats en l’àmbit del joc i les joguines.

Com a educadors infantils, heu de saber que l’espai, sia interior o exterior, és
un recurs molt important en la planificació de les activitats lúdiques, ja que les
determina i les condiciona.

L’apartat “Entitats i serveis d’oferta lúdica” presenta diferents modalitats de
serveis d’oci i lleure per a la infància, tipus d’activitats que organitzen, normativa
de les instal·lacions i equipaments, etc.

L’apartat “La ludoteca” se centra en la normativa actual que les regula, els tipus
que hi ha i les funcions que fan. També presenta els tipus d’activitats que s’hi
duen a terme i es donen orientacions i exemples de com organitzar un establiment
d’aquestes característiques.

En l’apartat “Els espais lúdics” es descriuen els diferents tipus d’espais de joc que
hi ha i es donen pautes sobre com analitzar-los en funció de les normatives que
els regulen. Es dedica una atenció especial al treball per racons i a la manera com
organitzar racons de joc.

En aquesta unitat, es recomana completar l’estudi dels apartats “La ludoteca” i
“Els espais lúdics” amb els vídeos de la ludoteca Olzinelles i de la llar d’infants
Els menuts de la Pineda (Gavà), que trobareu a l’aula. Les activitats web també
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estan molt enfocades a treballar casos pràctics a partir d’aquests vídeos.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Dissenya projectes d’intervenció lúdics, i els relaciona amb el context i
l’equipament o el servei en què es desenvolupen i els principis de l’animació
infantil.

• Identifica els diferents tipus de centres que ofereixen activitats de joc
infantil.

• Analitza la legislació, característiques, requisits mínims de funciona-
ment, funcions que acompleixen i personal.

• Identifica les característiques i prestacions del servei o equipament
lúdic.

• Estableix espais de joc tenint en compte: el tipus d’institució, els
objectius previstos, les característiques dels nens i les nenes, els
materials dels quals es disposa, el pressupost i el tipus d’activitat a
realitzar en ells.

• Defineix els criteris de selecció de materials, les activitats a realitzar,
d’organització i de recollida de materials, les tècniques d’avaluació i
els elements de seguretat en els llocs (espais) de jocs.

2. Avalua projectes d’intervenció lúdica, i justifica les tècniques i els instru-
ments d’observació seleccionats.

• Selecciona els indicadors d’avaluació.
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1. Entitats i serveis d’oferta lúdica

A Catalunya gaudim d’una àmplia xarxa d’entitats d’educació en el lleure que, des
de la iniciativa de caràcter social i sense afany de lucre, es dediquen a l’atenció
a la infància des del vessant pedagògic i cívic, i contribueixen a la cohesió de la
societat a través de la formació dels infants en els valors democràtics.

Els orígens d’aquestes entitats els trobem els anys seixanta, en una societat tancada
on la participació dels infants era reduïda, gairebé, a les relacions dins la família i
l’escola.

Va ser amb l’arribada de la democràcia que les necessitats dels infants es van posar
en relleu. Els factors que en aquells anys van contribuir a fomentar la importància
de treballar en pro de la infància van ser: els avenços tecnològics, els fluxos
migratoris de la població des de la resta d’Espanya a Catalunya i la incorporació
de la dona al món laboral, així com el nou concepte d’oci i vivència del temps
lliure que anava emergent.

És en aquest context que en un primer moment apareixen: els esplais, els
agrupaments escoltes i els casals de joves. En els seus orígens, tots tres es
dedicaven a atendre uns grups socials determinats, però també suposaven una
alternativa al plantejament que es feia a la societat de consum de l’anomenat oci.

Malgrat que la funció principal de les entitats d’educació en el lleure és
la d’ocupar el temps lliure dels infants mitjançant activitats lúdiques i
educatives, el seu objectiu principal és la integració social dels infants i la
transmissió d’uns valors.

Ara bé, encara que és cert que el plantejament que fan aquestes entitats del temps
d’oci és que durant aquest temps l’infant pugui trobar un lloc on s’ho pugui passar
molt bé amb activitats més o menys atractives i engrescadores, també ho és que
darrere de cadascuna de les activitats que es duen a terme hi hagi un projecte
educatiu global que fomenti el desenvolupament psicosocial de l’infant.

El projecte educatiu que es dissenya, des de cadascuna de les entitats d’educació
en el lleure, ha de donar resposta a les característiques de la població per a la qual
es treballa, seguint l’esquema que es mostra a la figura 1.1.

Els objectius generals que es plantegen les entitats d’educació en el lleure vers els
infants són:

• Intervenir en l’educació dels infants a partir d’una proposta de valors que
permetin que els nens se socialitzin. De totes maneres, hem de tenir present
que en tot aquest procés són els joves mateixos els encarregats de transmetre
els valors plantejats als infants.

Els agents que cooperen
amb...

... les entitats d’educació en el
lleure són la família, l’escola i
qualsevol altra entitat de l’entorn
proper, amb una vinculació molt
estreta per part de tots.
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Una fundació és un tipus
de persona jurídica, en què

els beneficis patrimonials es
destinen a obres socials.

Associació

És una entitat formada per un
conjunt de socis amb una finalitat

d’interès general o particular.
Dotada de personalitat jurídica,
amb funcionament democràtic.

Els associats es comprometen a
posar en comú els seus

coneixements, activitats o
recursos econòmics durant un

temps determinat o indefinit.
N’hi ha moltíssimes (per

exemple, associacions de mares i
pares d’alumnes, associacions

infantils i juvenils, associacions
recreatives o culturals, etc.).

• Prevenir l’exclusió social d’infants en situació de risc, com ara els infants
nouvinguts o els infants amb discapacitats.

• Motivar el canvi social a partir de la inserció de l’infant en la societat.

• Donar a conèixer les tradicions i la cultura catalanes.

Figura 1.1. Mètode de treball de les entitats en el lleure

Tota l’activitat que es duu a terme des de les entitats d’educació en el lleure sempre
es fa en cooperació amb altres agents educatius per establir vincles de comunicació
freqüent i seguiment individual.

Entre la varietat d’oferta lúdica adreçada a la infància, es farà especial referència
a la ludoteca.

1.1 Sectors productius d’oferta lúdica

L’oferta lúdica per a la petita infància i les seves famílies és molt diversa i pot
procedir tant del sector públic com del sector privat. En tots dos casos s’engloba
dins l’àmbit de l’educació no formal.

L’Administració pública, per mitjà de la Secretaria General de la Joventut del
Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, pot ser
titular d’equipaments destinats a activitats lúdiques, regula els requisits mínims
que han de complir els equipaments i els serveis destinats a activitats de lleure in-
fantil i juvenil, facilita assessorament i promou campanyes, programes i activitats
d’educació en el lleure en l’àmbit de l’Administració central, autonòmica, local i
també des dels consells comarcals.

Des dels organismes o les entitats privades també es promouen ofertes lúdiques
per als infants amb finalitat lucrativa o no lucrativa.

• Sense finalitat lucrativa: són les entitats que no tenen com a finalitat
obtenir beneficis econòmics amb les activitats que duen a terme. Hi
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trobem les fundacions, les associacions i les federacions, que reinverteixen
l’excedent de la seva activitat en una obra social (les caixes i les grans
empreses solen crear fundacions).

• Amb finalitat lucrativa: són empreses privades amb forma jurídica molt
diversa, sia individual o col·lectiva (cooperatives, etc.).

A cada tipus d’activitat correspon un marc legal concret que la regula. Tota
entitat ha de disposar d’uns estatuts o d’un reglament de règim intern per regir-
se. Fan referència a les normes de funcionament de l’entitat que seran discutides
i aprovades pels seus membres i que es recolliran per escrit. Recullen les
característiques i la personalitat de cada entitat (nom, domicili, finalitats, activitats
que fa, drets i obligacions dels membres, etc.)

Les entitats que promouen oferta lúdica poden ser de titularitat pública o
privada, amb finalitat lucrativa o no lucrativa. L’oferta és molt variada i
poden adoptar diferents formes jurídiques, cadascuna amb el seu marc legal.

1.2 Serveis socioeducatius en el lleure

Els serveis socioeducatius en el lleure com les granges escola, els esplais, les cases
de colònies, els casals i les ludoteques creen una font d’experiències que col·labora
en el desenvolupament de les capacitats de l’infant de manera integral. Alhora,
contribueixen a l’optimització de les seves potencialitats i a la seva autonomia
personal i social. Sense oblidar la possibilitat de joc lliure que ofereixen els parcs
infantils situats en places i jardins.

L’educació en el lleure, com a part de l’educació no formal, és una intervenció
educativa en el temps lliure dels infants i els joves fora de l’ensenyament reglat i
de l’àmbit familiar.

Els centres d’esplai, els agrupaments escoltes i els casals de joves són les
associacions juvenils en què es porten a terme les activitats d’educació en el lleure
associatives durant tot l’any. L’activitat, però, incrementa durant els períodes de
vacances d’estiu (els casals d’estiu) i de Nadal.

Les colònies, els campaments, les rutes i els camps de treball són les activitats més
destacades d’educació en el lleure en contacte amb la natura durant el període
de vacances. La seva funció educativa és la transmissió de valors individuals i
col·lectius. Alhora, contribueixen a l’educació integral dels infants i els joves
i utilitzen els recursos que ofereixen les activitats pròpies del temps d’esbarjo.
Aquestes activitats es fan en unes instal·lacions específiques, com les cases de
colònies, les granges escola, les aules de natura, els albergs de la joventut i els
campaments juvenils.

Les federacions són
entitats formades per
l’agrupació de diverses
associacions.

Fora de l’entorn escolar, hi
ha institucions i serveis
d’oferta lúdica que fan servir
la joguina i el joc com a
contingut educatiu.
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El mot esplai significa ‘acte
de gaudir del temps lliure’,

‘esplaiar-se’.

1.2.1 Els centres d’esplai

La idea de la creació d’un centre d’esplai va sorgir a finals dels anys seixanta com
a conseqüència del desenvolupament del treball social d’algunes parròquies. La
iniciativa es va presentar com una alternativa a les ofertes d’ocupació del lleure
del Govern de l’Estat. Tenia un caràcter altruista i d’ocupació voluntària dels joves
que eren monitors en el seu temps lliure. És a dir, els centres d’esplai van sorgir
com a resultat de l’evolució social i del teixit associatiu del poble de Catalunya.

El centre d’esplai és un servei socioeducatiu, sense ànim de lucre, arrelat en un
determinat territori i identificat amb aquest, sia amb un barri o amb un poble
concret. Els esplais, tot i que fan una funció social i de servei públic, no depenen
de l’Administració pública. Es gestionen per mitjà de recursos privats, encara que
poden ser centres concertats amb l’Administració.

Els esplais són entitats sense ànim de lucre que s’adrecen als infants en el
temps lliure per tal d’oferir-los la possibilitat de desenvolupar diferents tipus
d’activitats en el seu entorn habitual. Promouen l’educació integral dels
infants basada en els valors de la convivència, la companyonia, la solidaritat
i les actituds de compartir.

L’esplai Teià es troba a la localitat de
Teia, al Maresme.

Els centres d’esplai estan lliures de programes escolars sotmesos a avaluació
i de les obligacions i l’exigència d’un rendiment respecte a uns continguts
preestablerts. Això els permet dedicar-se més a les actituds i als valors partint dels
mateixos interessos i projectes personals dels infants. Però aquesta idea no implica
que els educadors o monitors d’un centre d’esplai no tinguin una responsabilitat
en l’educació dels infants, al contrari, els centres d’esplai han de treballar en
coresponsabilització amb la família i l’escola per oferir una base estable i coherent
d’accions educatives.

Un centre d’esplai està molt vinculat a la zona geogràfica on estableix la seva
ubicació. Hi treballen professionals del món de la infància i de l’adolescència i
també voluntaris dins d’un horari extraescolar, els caps de setmana i en períodes de
vacances. Aquests voluntaris garanteixen que siguin entitats sense ànim de lucre.
El creixement d’aquest recurs, però, ha comportat la necessitat de dotar-se d’un
personal amb dedicació professional en combinació amb un equip de voluntaris
més formats i compromesos amb la matèria que es tracta.

Els professionals que intervenen són persones formades en educació en el lleure:
monitors i directors. Molts d’ells disposen també d’altres estudis com són els
estudis d’educació social, psicologia, pedagogia, magisteri, etc. També compten
amb voluntaris.

Aquests professionals i voluntaris treballen amb la voluntat de ser un servei per
a la comunitat més propera com les famílies, les escoles, el barri, l’església i
altres serveis de la zona. Contribueixen amb la seva intervenció en l’educació
dels infants i propicien un marc de convivència amb valors com la solidaritat,
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la cooperació i el respecte entre tots i cada un dels membres de la comunitat.
La proposta de valors ètics que existeix en l’esplai fomenten una societat lliure
i solidària.

Als centres d’esplai, es realitzen moltes activitats lúdiques, esportives, musicals,
artístiques, d’aventura, etc. relacionades amb un projecte personal o de grup,
desenvolupat en un marc associatiu i la finalitat del qual és una educació divertida
i creativa dins del marc de l’educació no formal i des d’una perspectiva integral
que atén el compromís social amb l’entorn.

Hi ha diferents centres d’esplai segons els destinataris que en fan ús. Alguns
són oberts cada dia i d’altres únicament funcionen els caps de setmana. Alguns
acullen infants i adolescents des dels tres fins als disset anys, i d’altres només
atenen adolescents. Les modalitats canvien en funció de les característiques del
conjunt de població en el qual s’ubiquen.

Les activitats lúdiques que es duen a terme als centres d’esplai són:

• Activitats estables amb infants i adolescents.

• Activitats i serveis per a les famílies.

• Activitats i serveis per a les escoles.

• Activitats i serveis per al barri i la ciutat on són ubicats.

Un dels models d’activitats i serveis projectats pels centres d’esplai són els casals
de vacances infantils i les colònies d’estiu. Han aparegut amb la idea de conciliar
la vida familiar amb la vida laboral de les famílies en temps de vacances o períodes
no lectius.

En la realització de sortides a la natura utilitzen les instal·lacions de les cases de
colònies, dels albergs juvenils i dels campaments juvenils.

• Cases de colònies: S’entén per casa de colònies tota instal·lació que
permanentment o temporalment es destini a donar allotjament a grups
d’infants o de joves participants en activitats educatives en el temps lliure,
culturals i de lleure.

• Albergs de joventut: S’entén per alberg de joventut tota instal·lació que
permanentment o temporalment es destini a donar allotjament, com a lloc
de pas, d’estada o de realització d’una activitat, a joves, en forma individual
o col·lectiva, i també, amb determinades condicions, a famílies, adults i
grups d’infants.

• Campaments juvenils: són instal·lacions a l’aire lliure dotades d’uns equi-
paments bàsics; es destinen exclusivament a la realització d’estades amb
grups d’infants i joves, organitzades per entitats o institucions degudament
reconegudes.

L’objectiu principal de
l’esplai és la integració
social dels infants.

En la secció “Adreces
d’interès” del web
d’aquesta unitat, trobareu
adreces relacionades amb
el món de l’esplai.

El Decret 137/2003, de 10
de juny, regula les activitats
d’educació en el lleure en
les quals participen menors
de 18 anys.
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El Decret 140/2003, de 10 de juny, d’aprovació del Reglament
d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves. Concretament fa
referència als campaments juvenils, les aules de natura, les granges escola,
els albergs de joventut i les cases de colònies.

Pel que fa al finançament dels centres d’esplai, surt de l’equilibri entre les quotes
de les famílies, els convenis de les administracions públiques i els recursos propis
de l’entitat.

1.2.2 Centre cívic

Els centres cívics són equipaments socioculturals pròxims als ciutadans,
de titularitat municipal. Estan destinats a l’ús públic, amb la finalitat
d’aconseguir la descentralització administrativa de determinats serveis
municipals als barris. També tenen l’objectiu de prestar serveis a persones
i entitats per impulsar activitats que tinguin per objecte el desenvolupament
social, cultural, esportiu, de lleure i promoure l’associacionisme i la
participació ciutadana en general.

Les finalitats dels centres cívics són les següents:

• Dotar els barris d’un lloc de trobada, de relació i de participació de la
ciutadania i, en especial, del veïnat de la zona.

• Fomentar la participació, la individual i la col·lectiva, de la ciutadania en
els assumptes de la comunitat.

• Desenvolupar activitats, de manera individual o col·lectiva, adreçades a
cobrir necessitats en els àmbits de la comunicació, la informació, l’aprenen-
tatge, l’esbarjo i la creació.

• Donar suport infraestructural perquè les entitats duguin a terme activi-
tats.

• Oferir el servei com a seu social d’entitats del barri o de la ciutat per
promoure i consolidar les associacions, les entitats i els grups cívics de tot
caire, i dotar-los d’uns espais adequats, prioritàriament no d’ús exclusiu,
sinó compartits.

• Apropar els diferents serveis municipals que permetin una descentralitza-
ció administrativa, en serveis de proximitat a la ciutadania.

Els centres cívics han d’estar al servei de tots els ciutadans i han de tenir la
consideració de béns de domini públic. Les instal·lacions bàsiques són el punt
d’atenció i informació al ciutadà, la sala d’actes (polivalent o auditori o teatre), les
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sales polivalents (reunions i tallers) i les especialitzades (tallers, assaig i creació,
i exposicions).

Molts dels centres cívics s’ubiquen en edificis de dimensions superiors que
permeten la concentració d’equipaments socials, cosa que facilita l’optimització
i la rendibilitat dels recursos (horaris més amplis, economia, més proximitat i
visibilitat dels serveis al barri, interrelació i col·laboració entre serveis i públics,
etc.).

1.2.3 La granja escola i l’aula de natura

El joc en la natura motiva una sèrie d’experiències i sensacions importants per al
desenvolupament integral de l’infant, ja que interactua amb el medi ambient que
l’envolta. Per tant, s’emmarcaria dins l’educació per al medi ambient.

Entre els serveis i les organitzacions de caràcter lúdic dins els programes d’educa-
ció no formal per al medi ambient hi ha la granja escola i l’aula de natura.

Tant les granges escola com les aules de natura són dos serveis que s’han de dur a
terme en cases de colònies que reuneixin unes característiques específiques segons
el servei de què es tracti.

Les aules de natura són cases de colònies que ofereixen equipaments
suficients i adequats per al treball didàctic amb infants i joves en el
coneixement del medi natural i en l’educació ambiental.
Les granges escola són cases de colònies que alberguen grups d’infants
durant diversos dies segons l’edat que tinguin i el programa que s’hagi
establert prèviament. Ofereixen equipaments suficients i adequats per dur
a terme un treball didàctic en tècniques agràries i ramaderes.

La granja escola respon a la
necessitat de contacte amb la natura
que té un infant de ciutat.

La granja escola, d’una banda, facilita la integració social de l’infant i, de l’altra,
possibilita els recursos necessaris perquè desenvolupi les capacitats i les habilitats
artístiques i manuals. També respon a la necessitat de contacte amb la natura que
té un infant de ciutat, ateses les limitacions de l’entorn urbà. A més, permet a
l’infant conèixer de manera directa els animals i les plantes i les tècniques que
s’utilitzen en aquest entorn, molt diferents de les que es necessiten per viure en
una ciutat. Disposen de diverses zones, horts, establies per als animals, alberg per
als infants i alguns tallers.

Les activitats que s’hi imparteixen són les següents: la cura dels animals, els
treballs agrícoles, l’organització de jocs a l’espai exterior i interior, activitats als
tallers i d’altres de relacionades amb els recursos de què es disposi (piscina, muntar
a cavall, tirolina, excursions, etc.).

Els tallers poden ser de reciclatge, de teatre o d’elaboració d’aliments amb els
productes bàsics obtinguts a la granja, com ara el pa, el formatge, el iogurt, la
melmelada, etc.

Dins la tipologia de granges
escola s’hi inclouen les
anomenades escoles de
camp, escoles de mar i
similars.
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En la secció “Annexos”
del material web,

corresponent a aquesta
unitat, trobareu dos

articles: un sobre opcions
d’oci a l’estiu i l’altre sobre

els parcs infantils.

El Reglament d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves (Decret
140/2003, de 10 de juny) dicta la normativa que ha de complir una granja escola
pel que fa a la infraestructura i la seguretat sanitària.

Article 42 del Decret 1402003, de 10 de juny

Les granges escola, sense prejudici d’altres normatives que els puguin ser d’aplicació,
hauran de garantir:

• La suficient separació entre el lloc d’estabulació dels animals i el lloc de residència de les
persones, a fi d’evitar les olors excessives i la proximitat d’insectes.

• La suficient netedat i les condicions higièniques i sanitàries dels animals de granja.

• El tancament del recinte dels animals i dels estables, per tal d’evitar que els usuaris i les
usuàries de la instal·lació puguin entrar-hi de manera indiscriminada.

• En cas que la instal·lació disposi de sales o recintes per a la transformació dels productes
de granja, hauran de complir la normativa vigent sobre normes d’higiene per a l’elaboració,
la distribució i el comerç de menjars preparats, sobre normes relatives a la manipulació
d’aliments i sobre normes d’higiene relatives als productes alimentaris.

Les aules de natura tenen en comú amb les granges escola que també s’hi
fan activitats relacionades amb la natura, normalment inserides en programes
d’educació mediambiental amb una ètica compromesa amb la conservació del
medi ambient.

Les granges escola i les aules de natura són serveis emplaçats en zones rurals que
tenen com a funció principal oferir als infants la possibilitat d’estar en contacte
directe amb la natura.

La metodologia de tots dos programes està basada en:

• L’observació.

• L’experimentació.

• La manipulació.

• El joc.

Tot això a partir de programes pedagògics previs basats en la realització de
diferents tallers i activitats que estan relacionades amb el medi ambient i que es
complementen, de vegades, amb activitats esportives.

1.3 Altres serveis lúdics

Podem trobar altres serveis d’oci infantil situats en espais independents, interior
o exterior, amb una oferta pròpia o bé com un servei complementari d’un gran
centre comercial, un hotel, un restaurant, hospitals, etc.

Els centres recreatius o els parcs infantils de joc i les activitats d’animació
hospitalària són exemples d’aquesta tipologia de serveis d’oci infantil.
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1.3.1 Els centres recreatius o parcs infantils de joc

Segons la localització dels centres recreatius o parcs infantils de joc, canvien la
finalitat i el tipus de servei:

A les grans superfícies comercials, trobem locals on tenen cura dels infants
mentre els pares realitzen les compres tranquil·lament.

També, de vegades, als hotels hi ha un espai destinat a entretenir els infants mentre
els pares visiten algun museu, o realitzen alguna activitat a la qual no convé que
assisteixin els seus fills.

En alguna estació de tren o en algun aeroport, hi ha la possibilitat de trobar un
espai on els infants menors de sis anys es poden entretenir amb joguines i altres
materials lúdics sota la vigilància de les pares mentre esperen l’accés al mitjà de
transport en qüestió.

D’altres es configuren com un espai on es fa l’acollida de l’infant abans i
després de l’horari escolar per tal de conciliar la vida familiar amb la vida laboral.
Es paga una quota determinada mensualment o per hores per aquest servei.

Hi ha centres recreatius que ofereixen la possibilitat de celebrar un aniversari, i
s’ocupen del berenar dels convidats i de l’animació de la festa a canvi d’una quota
i un nombre de convidats prèviament establert. Es tracta d’empreses d’iniciativa
privada que proporcionen a infants i famílies una atractiva oferta d’oci infantil.

La innovació d’aquests parcs és la seva ubicació. En comptes d’estar en un jardí
públic es troben en espais tancats, sovint de grans dimensions per les seves grans
estructures psicomotrius, on els usuaris han de pagar per hores de servei. S’han
de respectar unes normes, com ara, no es pot menjar a les zones de joc, esperar el
torn de joc, respectar a la resta d’usuaris i materials de l’establiment.

L’objectiu original era oferir activitats lúdiques als infants en aquells llocs que els
podien resultar avorrides, i es va pensar més en un producte comercial i atractiu a
la població infantil que no pas en un recurs amb unes bases socioeducatives.

Tal com es pot veure en la figura 1.2, l’estructura d’un parc recreatiu es fonamenta
en la idea de crear espais de joc lliure. Hi predominen els jocs de moviment, per
això disposen de mobiliari i recursos materials de psicomotricitat i gimnàstica
(piscina de pilotes, tobogans, cordes, escales, mòduls de goma espuma, etc.)
adaptats al tipus d’activitat que l’infant hi desenvolupa.

Exemples de parc infantil
de joc

El primer va ser en un local de la
branca de restaurants de
McDonald’s i posteriorment van
ser copiats per grans centres
comercials com El Corte Inglés,
Ikea... A poc a poc, en van
sorgint de més específics. Els
més coneguts són el de la branca
dels Chiqui Park i els Happy
Parc.
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Figura 1.2. Estructura d’un parc recreatiu infantil

Alguns centres recreatius o parcs infantils han estat anomenats ludoteques,
però el terme és erroni ja que no implica necessàriament els principis que
inspira el projecte social i educatiu d’una ludoteca.

Els parcs infantils tenen la finalitat de distreure els infants mitjançant estructures
psicomotrius i no necessiten cap programació d’activitats. En canvi, la ludoteca
té una finalitat educativa social i cultural, és a dir, pretén educar els infants en el
seu temps lliure per mitjà del joc i les joguines. Ambdós equipaments difereixen
en els principis i en el funcionament. El paper de les persones que s’encarreguen
dels infants també és diferent. La missió del monitor d’un parc infantil és garantir
la integritat i la seguretat dels infants i, per tant, es limita a controlar i a vigilar.
En una ludoteca, en canvi, els infants són atesos per professionals especialitzats
en l’educació que persegueixen uns objectius educatius amb la seva intervenció.

Últimament aquest tipus de servei, a mans d’iniciativa privada, s’està deslligant
dels altres serveis de què formava part (grans magatzems, hotels, etc.) i està
ampliant l’oferta lúdica mitjançant la creació d’espais temàtics (la selva, el vaixell
pirata, la granja, etc.) en què es combinen les estructures psicomotrius amb espais
de joc simbòlic, racons de disfresses, pintura, etc. La idea és oferir entreteniment
i diversió i, a més, certs continguts educatius, en un espai de joc lliure i segur
independentment de les condicions climatològiques.

La piscina de pilotes és un dels
recursos materials més utilitzats als

parcs recreatius infantils.

1) Els objectius educatius que es volen aconseguir són els següents:

• Afavorir el desenvolupament integral de l’infant.

• Jugar amb altres infants d’edats semblants.

• Desenvolupar la imaginació i la capacitat simbòlica de l’infant.

• Fomentar el respecte envers els altres.

• Tenir cura dels espais i els objectes.
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2) L’oferta d’activitats és variada: festes infantils, activitats per a escoles, joc
lliure i alguns tallers de manera puntual. Es basen en el joc lliure i van a càrrec de
monitors, encara que en molts casos ocupen aquestes places tècnics superiors en
educació infantil, animadors socioculturals, monitors de lleure, etc. Amb funcions
bàsicament de vigilància i cura dels infants que hi juguen.

3) L’espai disponible d’aquests centres pot variar molt d’uns als altres, però hi
acostumen a haver els següents:

• Un vestíbul amb un mostrador per registrar els infants, penjadors i lavabos.

• Zones de joc per a diferents edats separades de la resta d’espais: Els parcs
infantils de joc divideixen l’espai físic en dos grans grups d’edat. D’una
banda, hi ha els espais destinats als infants d’1 a 4 anys i, de l’altra, hi
ha els espais destinats a nens de 5 a 10 o 12 anys, tot i que hi ha centres
que poden admetre infants de fins a 14 anys. Pel que fa a la franja d’edat
dels més petits (d’1 a 4 anys), aquestes àrees són comunes a tots els parcs
i consisteixen en petits mòduls de psicomotricitat de diferents dimensions
i figures geomètriques o bé amb formes basades en un centre d’interès. A
aquesta estructura s’afegeix una piscina de boles de petites dimensions i
petites rampes, un tobogan i altres tipus de jocs de construcció. L’espai
dedicat a la franja dels més grans (de 4 a 10 o 12 anys) és molt divers i depèn
de la capacitat espacial del local. Consisteixen en uns circuits lúdics i unes
estructures metàl·liques que els mantenen en què s’ofereix un ampli ventall
d’activitats psicomotores. Hi ha diverses pistes distribuïdes en diferents
nivells. Ofereixen estructures com tobogans, rampes, circuits de laberint,
ponts penjats, lianes, torres, piscina de boles, etc., que no són fixes. Així,
permet que els propietaris del parc en variïn o en remodelin l’estructura
segons l’ús.

• Zona per berenar. També solen disposar de serveis de cafeteria i/o
restauració perquè els adults en facin ús durant l’estona que volen romandre
a prop dels seus fills.

4) Els horaris són molt amplis, de 10 a 21h, obrint dissabtes i diumenges.

Per obrir un parc infantil de joc s’ha de revisar la normativa de la comunitat
autònoma i de l’ajuntament on es vulgui instal·lar l’establiment. També caldrà
aconseguir un local adequat, adequar les instal·lacions, obtenir la llicència mu-
nicipal d’obertura, elaborar el reglament de funcionament, contractar personal i
una pòlissa d’assegurances, sense oblidar fer publicitat de l’establiment per tal de
donar-lo a conèixer.

1.3.2 L’animació hospitalària

Quan l’infant està malalt intueix, sap, que li passa alguna cosa. Sovint, el
desconeixement de la situació genera angoixes i temors.

Serveis comuns als parcs
infantils de joc:

• El joc lliure dins
l’espai.

• El servei matinal a les
escoles.

• Les festes infantils i
d’aniversari.

• El servei de bar.



El joc infantil i la seva metodologia 20 L'oferta lúdica per a la petita infància

Una de les prioritats...

... a l’aula hospitalària és que
l’infant accepti la malaltia. Per
aconseguir-ho, es prioritzen les
activitats de caràcter més lúdic.

El model metodològic
utilitzat...

... a totes les aules hospitalàries
que hi ha a Catalunya és

prioritàriament el model lúdic a
partir de l’ensenyament

individualitzat.

Activitats complementàries
a l’aula

• Tallers.

• Sortides: per tal de
donar a conèixer
algunes dependències
de l’hospital, com la
sala d’infermeria, la
cuina, la sala de
nounats, etc.

• Actuacions: per part de
voluntaris o de l’equip
d’animació
sociocultural.

• Celebracions de festes
tradicionals catalanes,
com la castanyada, el
Nadal, el carnestoltes o
Sant Jordi.

• Celebracions personals
dels nens i les nenes,
com els seus
aniversaris.

• Activitats amb les
noves tecnologies de la
comunicació:
navegació per Internet,
xats amb altres aules
hospitalàries o amb
l’escola d’origen per
mantenir el contacte
amb els seus companys
i companyes.

Programa d’atenció
domiciliària

Quan per motius de malaltia els
infants no poden assistir a

l’escola ordinària i tampoc no
poden utilitzar el servei de l’aula
hospitalària, els queda el recurs

del Programa d’atenció
domiciliària que ofereix el
Departament d’Educació.

Si a més a més d’aquesta situació s’hi afegeix el fet que l’infant es troba en un
entorn que no és l’habitual i que disposa d’uns espais de temps en què no sap
què fer o no pot fer res amb els recursos que té, la seva estada hospitalària pot
esdevenir “desagradable” i avorrida. L’infant pot generar angoixes noves que
s’afegiran a les que comporta veure’s malalt, el desconeixement de la malaltia
i del desenvolupament, i de la situació en què es troba.

Els professionals especialitzats (metges, psicòlegs, infermers, mestres, pedagogs
i assistents socials) proposen tres línies d’actuació complementàries:

• Lúdica (mitjançant les biblioteques per a pacients i els projectes que
conjuguen oci i tecnologia).

• Educativa (mitjançant les aules hospitalàries i el contacte amb l’escola
d’origen gràcies a les tecnologies de la informació i la comunicació).

• Informativa (a partir de la qual els malalts exerceixen el dret a la informació
sobre la pròpia malaltia i el tractament que s’ha de seguir, tal com recomanen
els organismes internacionals reconeguts).

La utilització de les TIC constitueix un recurs molt valuós per integrar
aquestes tres línies d’actuació proposades des d’un plantejament lúdic. Té
l’objectiu de minimitzar al màxim els efectes negatius de la malaltia i
afavorir, en aquests infants, un desenvolupament integral adequat.

La salut dels infants és un eix transversal a tenir en compte en qualsevol actuació
que fem amb ells. En el ventall de serveis lúdics d’atenció a la infància cal esmen-
tar les actuacions educatives que es duen a terme amb els infants hospitalitzats
o que pateixen llargues malalties que els permeten assistir als centres educatius
formals i no formals.

Hi ha fonamentalment tres tipus de serveis:

• L’aula hospitalària.

• El servei d’animació hospitalària.

• Els programes d’atenció domiciliària.

L’animació hospitalària és un servei que incideix directament en l’ocupació
que els infants menors de 16 anys hospitalitzats i els familiars que en tenen
cura durant la seva estada hospitalària fan del temps d’oci o el temps lliure.

Per tal d’evitar a l’infant un estat de mal humor, pors i temors innecessaris, als
hospitals hi ha persones que s’encarreguen de fer que la seva estada i la dels
seus familiars sigui al més agradable possible. Es tracta dels animadors o les
animadores infantils que treballen al centre hospitalari a partir d’un projecte
d’animació sociocultural.
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El servei d’animació infantil s’encarrega de coordinar un conjunt de
pràctiques socials que pretenen estimular la iniciativa i la participació dels
infants i dels seus familiars en la vida de l’hospital.

Contingut del programa d’animació

És possible que hi hagi un servei exclusiu d’animació infantil o que aquest servei
estigui inclòs dins el programa d’animació general de què disposa l’hospital on es
troba emplaçat.

En el primer cas, el servei d’animació depèn del servei de pediatria, ja sigui
directament o mitjançant l’aula hospitalària. En el segon cas, el servei d’animació
depèn de l’administració de l’hospital i és obligatori fixar vincles de coordinació
amb el servei pediàtric (directament o per mitjà de l’aula hospitalària).

Activitats dintre del programa d’animació

Les activitats que es desenvolupen des del servei d’animació hospitalària coinci-
deixen freqüentment amb activitats programades des de l’aula hospitalària. Això
fa que hi hagi un contacte molt estret i una coordinació acurada entre l’animador/a
infantil i el mestre/a de l’aula hospitalària. Així mateix, les activitats que es duen a
terme pel servei d’animació infantil poden partir d’un espai compartit amb l’aula
hospitalària com és el cas de moltes de les activitats que seguidament es descriuen
a la figura 1.3.

Figura 1.3. Classificació de les activitats que es desenvolupen des del servei
d’animació infantil

• La biblioteca infantil: ja que des del servei d’animació es realitza un servei
de préstec de llibres per tal que els infants se’ls emportin a les habitacions
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Si voleu aprofundir en
l’àmbit sanitari, a la secció
de “Adreces d’interès” del
web de la unitat trobareu

més informació sobre
diferents programes que

es duen a terme, en
diferents països, amb

infants hospitalitzats a
partir de les TIC i també

sobre la intervenció lúdica
amb infants hospitalitzats.

ja sigui com a complement a les seves activitats curriculars o com una
activitat independent. Aquest és un servei que acostuma a trobar-se dins
l’aula hospitalària o es comparteix amb aquesta.

• La ludoteca: alguns hospitals disposen d’un espai habilitat amb diferents
jocs, fora de l’aula hospitalària, on els nens poden accedir lliurement a
qualsevol hora del dia acompanyats d’un familiar, o en hores concertades
amb la supervisió de l’animador o animadora infantil. Però també en alguns
hospitals hi ha la possibilitat que des de la ludoteca es faci un servei de
préstec de jocs i joguines a càrrec del servei d’animació.

• Les activitats de plàstica: tallers de materials de reciclatge, paper, fang,
pintura, plastilina, o altres materials de característiques similars que poden
estar guiades per l’educador o educadora de l’aula hospitalària o l’animador
o animadora infantil segons l’objectiu que es pretengui amb aquella activitat.
En ocasions aquests treballs es fan servir per decorar les dependències
hospitalàries. En alguns casos s’utilitza material propi de l’hospital com
xeringues -sense agulla-, cotó fluix o venes per tal que el nen s’hi familiarit-
zi.

• La videoteca: es projecten pel·lícules en una sala habilitada per a aquesta
funció o be a través d’un canal intern de l’hospital perquè els infants enllitats
puguin tenir-hi accés. També en alguns hospitals hi ha un servei de préstec
de videojocs a càrrec del servei d’animació infantil.

• Fonoteca: espai comú per audicions i activitats d’expressió musical. També
es fan préstecs d’equips individuals de música, CD’s.

• Organització de festes: es planifiquen nombroses activitats puntuals amb
l’objectiu principal d’entretenir els infants, com poden ser: celebracions
d’aniversaris dels infants, celebracions de festes tradicionals catalanes,
pallassos, titelles, marionetes, conta-contes, teatre, mags, danses o compe-
ticions de jocs.

• Jocs d’ordinador: en el temps lliure, els infants poden accedir als ordi-
nadors instal·lats en sales recreatives. Gairebé a tots els hospitals catalans
hi ha un equipament informàtic itinerant per als infants enllitats i de llarga
hospitalització.

• Actuacions: es conviden diferents entitats a participar en activitats de
l’hospital ja sigui per fer representacions de teatre, música o visites de
personatges rellevants per als infants (actors, esportistes, etc.).

• Decoració d’unitats o llocs de l’hospital: on els infants són els usuaris.

Aula hospitalària

Els infants hospitalitzats sofreixen, no només la malaltia, sinó també
alteracions emocionals i socials les quals s’han de tenir en consideració en
la planificació i execució de les intervencions lúdiques i educatives.
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2. La ludoteca

El joc és una experiència vital de la persona carregada de comunicació i interacció
amb els altres, amb els objectes i amb l’espai. El joc es converteix en una
activitat fonamental per al desenvolupament de la persona. Però perquè això sigui
possible és necessari assegurar unes determinades condicions: espais adequats,
materials lúdics i joguines, temps suficient i companyia amb qui compartir el joc
i la diversió.

En aquest sentit, la Generalitat de Catalunya ha elaborat el Decret 94/2009, de 9
de juny pel qual es regulen les ludoteques, determinant el seu règim jurídic, els
requisits que han de complir i el seu procediment d’acreditació.

El Decret 94/2009, de 9 de juny defineix les ludoteques com a
centres, equipaments o espais delimitats que tenen una finalitat lúdica,
socioeducativa, cívica, cultural i inclusiva, i que porten a terme un projecte
socioeducatiu. El seu objectiu principal és garantir el dret de l’infant
i del jove menor d’edat al joc i, d’aquesta manera, es col·labora al
desenvolupament integral de la persona. Per aquest motiu, les ludoteques
estan dotades d’un fons organitzat de jocs, joguines i d’altres elements lúdics.

Els usuaris de les ludoteques podran ser infants i joves d’edats entre 0 a 18 anys.
Els menors de quatre anys hauran d’estar acompanyats durant tota l’estada a la
ludoteca per la persona legalment responsable del menor o una altra que aquesta
hagi autoritzat. En cap cas, els professionals del centre es poden autoritzar com
a acompanyants del menor. Per als infants i joves de 4 a 16 anys, la persona
legalment responsable ha de signar un document, que s’actualitzarà anualment,
autoritzant l’estada a la ludoteca i acceptant les condicions del centre.

Pel que fa al personal, l’equip de professionals del centre ha d’estar format per
un mínim de dues persones inclosa una persona coordinadora, amb una titulació
mínima d’educació superior en pedagogia, psicopedagogia, magisteri o educació
social, que serà qui dirigirà l’equip de professionals que treballa a la ludoteca.

Els altres membres de l’equip de direcció han de tenir com a mínim un títol de grau
mitjà de l’àmbit dels serveis socioculturals a la comunitat o el diploma de monitor
d’activitats de lleure infantil i juvenil. En aquest darrer cas, aquests professionals
s’han de trobar sota la direcció d’un altre membre del personal de gestió.

Un professional per cada grup de joc situat en un espai diferenciat podrà fer-se
càrrec com a màxim de 12 infants de 0 a 3 anys; de 12 infants de 4 a 6 anys o de
15 infants majors de 6 anys.

Trobareu el Decret
94/2009, de 9 de juny que
regula les ludoteques a la
secció “Annexos” web de
la unitat.
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2.1 Objectius i funcions de les ludoteques

La ludoteca ha de respondre a les necessitats de la comunitat en la qual està
immersa. Els seus objectius i funcions principals es concreten en l’article 6 del
Decret 94/2009, de 9 de juny pel qual es regulen les ludoteques.

Article 6. Objectiu i funcions

Les ludoteques hauran d’exercir les funcions següents:

• Promoure el dret de l’infant i de la seva famílies a gaudir del joc.

• Elaborar i desenvolupar un projecte educatiu que fomenti el desenvolupament integral de la
persona a partir d’una activitat lúdica i creativa.

• Oferir el marc i els recursos lúdics adequats als ciutadans perquè puguin desenvolupar
activitats lúdiques i d’esbarjo, i afavorir actituds solidàries i de tolerància.

• Estimular l’afecció a les activitats lúdiques com a eina d’integració social i de comunicació
intergeneracional.

• Fomentar i desenvolupar la relació social sense cap tipus de discriminació per sexe, cultura,
ètnia o religió i afavorir una lliure relació.

• Efectuar actuacions dinamitzadores dels diferents grup d’usuaris.

• Facilitar, en la mesura que sigui possible, els recursos lúdics adequats als usuaris amb
disminucions físiques, psíquiques i sensorials.

• Informar i assessorar sobre els usos de la joguina i els jocs.

1) Objectius de les ludoteques. Independentment del tipus de ludoteca de què es
tracti, aquests establiments, per tal de respondre a la seva funció socioeducativa,
es plantegen els objectius generals següents:

• Educar en el temps de lleure. A les ludoteques s’ofereixen diferents
jocs, joguines i activitats que motiven l’autogestió del temps d’oci. Ajuden
a distribuir el lleure, a aprendre a seleccionar les activitats que es volen
desenvolupar en un futur tenint en compte les preferències i les capacitats
de cadascú i a adquirir normes i hàbits socials per desenvolupar dins del seu
entorn més proper.

• Afavorir el desenvolupament integral de l’infant. La selecció de joguines,
l’orientació dels jocs i les activitats que s’hi fan sempre tenen lloc en funció
del moment evolutiu dels infants -s’adapten a les característiques personals
de cadascú i respecten la combinació dels seus nivells de creixement i
maduració- i en relació amb les necessitats individuals i col·lectives.

• Fomentar una visió diferent de l’activitat lúdica i de la joguina en
tots els sectors de la població. S’hi ofereixen recursos, materials i
assessorament a famílies, educadors i altres entitats o professionals dedicats
al món infantil amb la finalitat de difondre la importància del joc per al
desenvolupament integral de la infància.
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• Afavorir la comunicació de l’infant amb els adults. Les ludoteques
s’encarreguen de proposar activitats lúdiques conjuntes per a pares, fills i
altres membres de la família com, per exemple, els germans i els avis.

• Orientar les famílies en el món del joc i de la joguina. És important que
s’assessori els pares en relació amb la selecció i l’adquisició de joguines
per als fills segons el moment evolutiu, les necessitats, les capacitats i
les preferències de l’infant. També se’ls ha d’assessorar pel que fa a la
qualitat i la seguretat dels materials utilitzats en la confecció i l’elaboració
de les joguines. Per aconseguir aquest objectiu, cal dur a terme projectes
d’investigació sobre l’ús de les joguines i la influència que tenen en el
desenvolupament infantil.

2) Funcions de les ludoteques. Les funcions de les ludoteques són les següents:

• Funció recreativa: la ludoteca és un espai de joc, i com a tal, ha d’oferir
diversió, ser atractiva i fer gaudir als seus usuaris.

• Funció educativa: la ludoteca ha d’aprofitar que el joc és una potent eina
d’aprenentatge per educar els infants d’una manera global en les diferents
àrees d’intervenció: els sentits, el moviment, la intel·ligència, la capacitat
comunicativa, les capacitats relacionals...

• Funció socioeconòmica: la ludoteca garanteix la igualtat d’oportunitats per
accedir als jocs i joguines, en posar mitjans i materials a l’abast de tothom.

• Funció comunitària i d’integració social: tots els membres i grups de la
comunitat es poden beneficiar d’aquest servei, que es pot utilitzar com a lloc
de trobada, útil per crear xarxa social.

• Funció d’investigació: en les ludoteques, els jocs i les joguines es posen
a prova. L’equip responsable, a través de l’observació, es pot adonar de la
qualitat de les joguines i de l’ús que se’n fa per tal d’informar a institucions
i a industrials... A més, la ludoteca és idònia per experimentar jocs nous i,
alhora, per recuperar els antics o tradicionals.

2.2 Característiques de les ludoteques

La ludoteca, com a modalitat educativa no formal i per tal de donar un millor servei
en funció de les característiques i necessitats del seus usuaris, ofereix diferents
horaris i tipus d’activitats, malgrat que hi hagi algunes activitats d’oferta obligada
que fan que es diferenciïn de la resta de serveis a la petita infància.

El Decret 94/2009 se centra a regular les ludoteques fixes, però dedica el capítol
IV a regular les ludoteques temporals.

A continuació s’explicaran alguns dels trets que caracteritzen les ludoteques.

1) Tipus de ludoteques. Les ludoteques poden ser de dos tipus:
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• Les ludoteques fixes són les que exerceixen les seves activitats de manera
continuada i en el mateix espai físic.

• Les ludoteques temporals són les que desenvolupen les seves activitats en
espais físics variables i durant no més de dos mesos. Aquesta tipologia
comprèn una dotació tant de material com de professionals que amb un
projecte socioeducatiu adequat estableixin les activitats lúdiques que pensen
dur a terme. Dins d’aquesta tipologia s’inclou la Ludomòbil de la Secretaria
d’Acció Ciutadana, que està fent un recorregut per les comarques catalanes.

2) Activitats de les ludoteques. Entre les activitats que fa una ludoteca hi ha les
següents:

• Préstec de joguines a l’exterior.

• Préstec de joguines a la sala o sales de joc.

• Desenvolupament d’activitats d’animació sociocultural.

• Realització d’exposicions, xerrades, col·loquis, conferències i seminaris
amb pares i educadors amb la idea de divulgar informació i documentació
relacionada amb el món del joc infantil.

• Processos de recerca pedagògica, psicològica, sociològica i estadística
entorn de la creació, la divulgació i l’ús de les joguines.

La metodologia que s’utilitza a la ludoteca es basa en la llibertat. Tot (espai,
temps, activitats) està pensat per afavorir el joc. En cap cas, res no s’imposa.
El ludotecari, doncs, posarà els mitjans que hi hagi a l’abast dels infants per
tal que aquests puguin actuar de manera autònoma.

3) Horaris de les ludoteques. Els horaris de les ludoteques poden variar segons
les activitats programades i els usuaris als quals estan destinades. Els dies labora-
bles dins l’horari acadèmic es mantenen obertes a diferents grups escolars entre
dues i tres hores. Després de l’horari escolar estan obertes entre una i quatre hores
combinant-les amb els dissabtes al matí. Els caps de setmana i els dies festius
romandran obertes depenent de l’oferta de les activitats col·lectives i familiars
que estiguin programades. Finalment, en períodes de vacances, l’obertura de les
ludoteques està supeditada a la resta d’activitats que es facin a la zona o al barri
on s’ubiquen.

2.3 Espais de les ludoteques

L’espai en una ludoteca és tan important com les joguines. La seva funció no
solament és guardar i acumular material lúdic, sinó estimular els infants i les seves
famílies a jugar. Per això ha d’oferir uns materials i unes joguines que s’hagin
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classificat prèviament i ha de fer propostes de jocs i activitats que serveixin per
entretenir-se i per al creixement personal.

Organitzar i adequar els espais de la ludoteca és fonamental perquè el joc sigui
enriquidor. S’ha de parar atenció tant a l’espai interior com a l’exterior per
distribuir-lo, ordenar-lo i ambientar-lo de manera que propiciï interaccions i
experiències profitoses i plaents.

1) L’espai interior. A partir de l’entrada en vigor del Decret 94/09, les ludoteques
han de complir uns requisits pel que fa als espais i les instal·lacions.

Article 7. Requisits d’espais i instal·lacions

1. Les ludoteques han d’ocupar la totalitat d’un edifici o una part de l’edifici; en aquest segon
cas les dependències, que hauran d’estar comunicades entre elles mitjançant espais comuns
propis, hauran de constituir una unitat independent.

2. S’admetran activitats en un primer soterrani si gaudeix d’una il·luminació acceptable i
ventilació natural, sempre que constitueixi una unitat amb el local de la planta immediatament
superior i que reuneixi les condicions de seguretat exigibles.

3. Totes les ludoteques disposaran necessàriament i com a mínim dels següents espais i
instal·lacions diferenciats: zona d’acollida, espai/s de jocs, àrea d’administració i gestió,
magatzem i sanitaris.

4. Els centres que acceptin usuaris menors de 4 anys hauran de disposar, a més dels espais i
les instal·lacions que s’han enumerat en l’apartat anterior, d’una cambra amb canviador per a
ús preferent dels menors.

5. La superfície mínima d’espai útil per al joc de la ludoteca ha de ser de 50 metres quadrats.
L’aforament màxim del centre s’establirà aplicant la proporció de 2,5 metres quadrats d’espai
útil per al joc per usuari.

En relació amb l’espai interior, cal considerar: la grandària, la ubicació, els
equipaments i l’ambientació:

a) La grandària: La superfície d’espai útil pel joc de la ludoteca ha de ser de 50
m2 com a mínim.

• La recepció: on seria convenient col·locar els arxius de jocs i d’usuaris. És
l’espai de rebuda d’infants i famílies, on es verificarà l’estat de les joguines
quan les agafen i quan les tornen.

• Un magatzem: per mantenir ordenat el material lúdic, per a les joguines
retirades o en reparació i per netejar-les.

• La sala o sales de joc: han de ser àmplies, de manera que cada infant disposi
d’espai suficient per jugar i s’eviti l’apinyament, font de conflictes entre els
infants. La necessitat d’espai depèn del tipus de joc o joguines que es facin
servir en aquell espai.

• Tallers: cal tenir un espai per a la creació, la construcció o la reparació de
joguines.

Tant el local com les instal·lacions hauran de complir amb la normativa
vigent en matèria de seguretat, higiene, sanitat, habitabilitat i accessibilitat.

Ludoteques de barri

És recomanable que les
ludoteques de barri estiguin
situades en plantes baixes, amb
accés directe al carrer, sense
barreres arquitectòniques,
organitzades de manera que hi
hagi fluïdesa de moviments i que
no provoquin molèsties a tercers.
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b) La ubicació: la localització de les ludoteques pot ser d’allò més variat. Poden
formar part tant d’un centre cívic o cultural com d’un centre educatiu, o d’un
esplai, o d’un hospital. Aquesta varietat porta a diferents modalitats de ludoteca:

• Ludoteques adjuntes a centres socials: de caire comunitari i que normal-
ment donen servei a un barri.

• Ludoteques hospitalàries: milloren l’estada de l’infant a l’hospital. El fet
de poder jugar suposa un suport a la teràpia i la recuperació.

• Ludoteques escolars: són un suport a la tasca docent i un recurs per
realitzar activitats lúdiques extraescolars.

• Ludoteques terapèutiques: adreçades a infants amb necessitats educatives
especials. Necessiten personal especialitzat (és convenient la integració
d’aquests infants, quan sigui possible, en les ludoteques de barri i comu-
nitàries).

• Ludoteques per a la investigació: per investigar i experimentar les noves
joguines. En associació amb la indústria de la joguina.

c) Els equipaments: cal que la ludoteca estigui ben il·luminada, si és possible
amb llum natural; que les condicions de temperatura siguin adequades; el terra
s’ha de poder netejar bé (un terra de parquet o plastificat seria ideal) i ha de tenir
una zona per a la higiene, amb lavabos adaptats. En qualsevol cas, s’han de tenir
en compte els destinataris, el tipus d’activitat que s’hi realitzaran i l’horari.

d) L’ambientació vindrà determinada per la decoració i el mobiliari, que estaran
adaptats a les edats i necessitats dels usuaris. Alguns dels elements que s’han de
tenir en compte són els següents:

• La decoració ha de ser alegre i acollidora.

• El mobiliari ha de ser fàcil de netejar i funcional.

• Les taules i les cadires a la mida dels infants (taules que es puguin agrupar
fàcilment en funció de l’activitat).

• El mobiliari ha de ser adequat per a la ludotecària i per als adults que
acompanyen els infants.

• Hi ha d’haver prestatgeries i armaris.

• Cal un mirall gran per a la dramatització.

• Hi ha d’haver disfresses.

• Hi ha d’haver penjadors per als abrics o jaquetes.

• Calen mampares per separar espais quan calgui.

• Etc.
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e) La sala de joc. La sala de joc ha de ser un espai polivalent i flexible, modificable
en funció de les necessitats i propostes de joc a cada moment. Per tant, ha de ser
un espai on sigui possible crear diferents ambients mitjançant separadors d’espai
i amb el mobiliari. Aquesta flexibilitat possibilitarà la creació de diferents zones
de joc en funció dels materials lúdics que s’hi distribueixin.

Infants petits jugant a la ludoteca.

L’article 8 del Decret 9409. Espais de joc

1. Els espais de joc són les àrees del centre assignades per a la pràctica de joc i activitats per
part dels usuaris.

2. Les ludoteques hauran de disposar de zones de jocs diferenciades d’acord amb el grau de
motricitat que desenvolupin els diferents tipus de jocs.

3. En cas que una ludoteca disposi de diferents àrees o espais de joc, caldrà mostrar de manera
visible, per mitjà de colors o signes entenedors, les edats dels usuaris a qui s’adreça cada
espai i l’aforament màxim.

4. No es permetrà la instal·lació de serveis de bar ni màquines subministradores de begudes i
menjar dins els espais de joc.

A la ludoteca infantil, els espais respondran als interessos dels infants segons les
seves edats. Per als infants menors de 2 anys, hi ha d’haver una sala amb les
característiques següents:

• Amb cadires o bancs perquè els adults que els acompanyin puguin estar
asseguts si volen.

• Amb prestatgeries i armaris on estigui el material apropiat per a aquestes
edats (panera dels tresors, joc heurístic, material per al joc psicomotor...).

Per als infants entre 2 i 6 anys, a la sala de joc, es poden crear diferents zones:

Joc psicomotor

• La zona de joc psicomotor i de moviment: amb material de psicomotricitat
com màrfegues, tricicles, cèrcols, mòduls de goma escuma.

• La zona de jocs d’imitació i de joc simbòlic: en aquesta zona es podrien
anar alternant alguns racons de joc com el racó de les disfresses, el racó de
la cuina, el racó del metge o el racó del mercat. És un espai on hi ha d’haver
joguines i objectes que permetin a l’infant imitar i representar el món adult.

• La zona de jocs de construcció, puzles, encaixos: són jocs que afavoreixen
la coordinació motriu fina i el desenvolupament cognitiu.

• La zona de taller: per fer manualitats i plàstica bàsicament.

• La zona de relaxació: per mirar contes o pe escoltar música i cançons (amb
un volum que afavoreixi la relaxació i la concentració).

• La zona de noves tecnologies: amb ordinador i material audiovisual adaptat
a l’infant (que haurà d’utilitzar sota la supervisió d’un adult).
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No hem d’oblidar que els menors de 4 anys hauran d’anar acompanyats a la
ludoteca. Per tant, cal que hi hagi mobiliari adequat per a l’adult acompanyant.
Els responsables legals dels menors d’entre 4 i 16 anys hauran de signar una
autorització.

L’espai exterior, lloc de moviment

2) L’espai exterior. És convenient que la ludoteca disposi d’una zona a l’aire
lliure pròxima per tal de realitzar jocs d’exterior. L’espai exterior hauria de tenir
elements naturals diferenciats que suscitin diferents tipus d’activitats:

• De moviment: grimpar, saltar, amagar-se, córrer.

• Amb materials com la sorra i l’aigua incorporats en el conjunt del pati.

• Amb superfícies de característiques diverses: herba, pedres, pendents.

• Amb equipaments com gronxadors, tobogans, etc. per jugar.

La realitat, de vegades, no s’aproxima a aquest ideal. L’espai d’un pati normalment
no dóna per a tanta varietat. Les places i parcs que de vegades hi ha a prop de la
ludoteca tampoc no són tan complets, però tot i així poden ser utilitzats com a
recurs, sempre que la seguretat dels infants estigui garantida.

Els jardins, els terrats i els patis on es duguin a terme activitats lúdiques
hauran de disposar de totes les mesures de seguretat per tal d’evitar el risc
d’accidents.

2.4 Organització de les ludoteques

Tota ludoteca ha de disposar d’un sistema de registre que faciliti les tasques
administratives i de préstec. En general, s’hi ha d’incloure el registre de dades
relatives als usuaris i el de dades relatives a les joguines.

2.4.1 Registre d’usuaris de ludoteques

Les ludoteques han de disposar d’una base de dades per identificar els usuaris,
controlar el préstec i l’ús de les joguines de cada usuari per tal de fer-ne un
seguiment. Les dades necessàries es poden organitzar en fitxers.

• Fitxa d’inscripció: recull les dades de l’infant i una fotografia. Les
dades bàsiques a recollir són el nom i els cognoms de l’infant, la data
de naixement, l’adreça, el telèfon, la data de la inscripció i el número de
registre. També s’hi poden incloure altres dades, com ara els estudis del
pare i la mare, el correu electrònic, el nombre de germans/es, el col·legi,
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etc. A partir d’aquesta fitxa, cada usuari podrà disposar d’un carnet de soci
de la ludoteca.

• Llibre de registre: hi han de constar les altes i les baixes dels socis de
manera correlativa.

• Fitxa de préstec exterior: quan un infant s’emporta una o més joguines a
casa es registra el número de soci, el número de registre de la joguina, el
número de peces que té, l’estat en què es troba, la data del préstec i la data
de devolució.

Hi ha ludoteques que també utilitzen les fitxes següents:

• Fitxa individual: serveix per fer el seguiment de cada usuari. A més de les
dades que figuren en la fitxa d’inscripció, es poden recollir dades sobre el
nivell de desenvolupament de l’infant, les joguines que utilitza, la qualitat i
la varietat del joc, si juga amb altres infants, etc.

• Registre d’assistència: es tracta d’una taula de doble entrada (soci-dia)
per mitjà de la qual es pot fer el seguiment de l’assistència de l’infant a la
ludoteca al llarg d’un determinat període de temps.

• Fitxa de préstec interior: cada dia es registra el nom de l’infant i les
joguines que agafa dins la ludoteca.

2.4.2 Registre de les joguines de les ludoteques

A les ludoteques, com passa amb les biblioteques, atès el volum i la diversitat de
joguines que hi ha, es fa del tot necessari ordenar-les, classificar-les, portar-ne un
registre en funció de les seves característiques, del seu estat i de la seva ubicació
per facilitar-ne de forma ràpida la localització, el préstec, la recollida, etc.

Així doncs, a les ludoteques, les joguines s’han d’ordenar i classificar seguint
algun criteri (l’article 12 del Decret així ho indica).

Article 12. Recursos lúdics

1. Les joguines hauran de reunir els criteris de qualitat i seguretat establerts per la normativa
vigent.

2. Els recursos lúdics i les joguines hauran de ser variats i adequats a les edats dels usuaris,
es mantindran arranjats i en bon estat de netedat i seguretat, i es prendran les mesures
necessàries perquè l’ús sigui adequat a la finalitat.

3. Caldrà tenir especial cura a evitar l’accés als usuaris als jocs no adequats per a la seva edat
o condicions.

4. Cada centre elaborarà un registre en què es determinarà l’inventari actualitzat dels jocs i les
joguines. També recollirà les dades descriptives principals de cada unitat de joc i l’assignació
alfanumèrica o referencial corresponent.
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5. Els professionals de cada centre avaluaran les qualitats pedagògiques i socioeducatives i
les particularitats de cada joc, joguina o recurs lúdic abans que aquest material es posi a
disposició dels usuaris.

6. No es permetrà la instal·lació ni l’explotació de màquines recreatives, o en general de
màquines que s’hagin d’accionar amb diners o altres formes de pagament equivalents.

És imprescindible registrar les joguines tenint en compte els aspectes tècnics i
pedagògics, la utilització i la conservació. Això comporta una sèrie de documents:
fitxa tècnica de la joguina, fitxa pedagògica, fitxa d’usuari, fitxes de préstec interior
i exterior i llibre de registres.

• La fitxa tècnica és útil pel ludotecari. S’hi recull informació bàsica de la
joguina. Reflecteix les dades tècniques del joc (nom, instruccions per a la
seva utilització –escrites o en imatges–, elements que el componen, dades
del fabricant...); també hi ha de figurar el codi que l’identifica (estarà en
funció del sistema de classificació utilitzat). En la figura 2.1, podeu veure
un model de fitxa tècnica.

Figura 2.1. Model de fitxa tècnica de la joguina

• La fitxa pedagògica ha de contenir la informació següent del joc:

– Descripció: característiques del joc, franja d’edat recomanada, si és
necessària la presència de l’adult o, al contrari, si és un joc que l’infant
pot fer tot sol, o és un joc que necessita altres infants (per exemple, per
jugar al joc de l’oca).

– Valoració general: varietat d’accions que possibilita, seguretat...
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– Aspectes educatius: habilitats que desenvolupa, coneixement que
posa en pràctica, etc. És una fitxa que ha de ser útil tant als educadors
com als pares, i ha d’estar redactada amb claredat i precisió (vegeu la
figura 2.2).

Figura 2.2. Model de fitxa pedagògica de la joguina.

• La fitxa d’usuari serveix perquè la utilitzin els infants i els joves i ha de
contenir informació respecte al tipus de joc i la seva col·locació. Seria una
fitxa semblant a la fitxa pedagògica, però només amb les dades bàsiques
que permetin a l’usuari localitzar les joguines autònomament, saber de
quin tipus de joc es tracta (per jugar sol o acompanyat; joc de lògica, de
classificació, de rol...), i col·locar-les al seu lloc un cop acaben de jugar.

• La fitxa de préstec serveix per controlar la utilització i conservació de les
joguines tant dintre com fora de la ludoteca. Per tant, té alhora un ús intern,
per als infants que utilitzen les joguines dintre de la ludoteca, i un ús extern,
per a qui s’emporta les joguines a casa.

• El llibre de registres serveix per tenir constància de les altes i baixes de les
joguines. Ha d’estar adequadament codificat, per facilitar la reposició.

El sistema ESAR

Trobar un sistema de classificació de joguines que sigui exhaustiu seria complicat,
si no comptéssim amb l’aportació de la doctora Denise Garon (1941-2005), que
l’any 1982 va proposar un sistema de classificació de joguines conegut i reconegut
mundialment. És el sistema ESAR.

L’anàlisi de les joguines a partir del sistema ESAR consisteix en la divisió en 6
facetes que sintetitzen les etapes del desenvolupament de l’infant a través de les
principals formes d’activitats lúdiques i les grans dimensions del comportament,
tan des del punt de vista cognitiu, com instrumental, social, lingüístic i afectiu.

El sistema ESAR de classificació de les joguines, és molt útil a les ludoteques ja
que, d’una banda, serveix als usuaris per facilitar-los la localització de les joguines
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(perquè té en compte l’edat però també el tipus d’activitat a realitzar) i, d’altra
banda, serveix als professionals per organitzar el material lúdic i posar-lo a l’abast
del públic.

Aquest sistema d’anàlisi i classificació de les joguines a partir de les etapes del
desenvolupament del joc establertes per J. Piaget permet agrupar les joguines en
4 grans grups:

• Joc d’exercici (E).

• Joc simbòlic (S).

• Joc d’assemblatge (A).

• Joc de regles (R).
Els jocs d’exercici reafirmen les

capacitats motrius de l’infant.

El joc simbòlic permet a l’infant
interioritzar el món en el qual es

desenvolupa.

El joc d’assemblatge implica
coordinació visomotriu i capacitat de

raonar.

• Joc d’exercici: consisteix a repetir una i altra vegada una mateixa acció pel
plaer dels resultats produïts. Entre les joguines que satisfan aquest tipus de
joc trobem els sonalls, els jocs de manipulació, les joguines que rodolen
o les que poden ser arrossegades, els globus, les pilotes, els tricicles... És
el tipus de joc que fan principalment els infants petits durant els 3 primers
anys (la qual cosa no vol dir que no continuïn després d’una manera més
sofisticada, juntament amb altres tipus de jocs que van cobrant més pes).

• Joc simbòlic: consisteix a imaginar situacions fictícies en les quals uns
objectes representen uns altres. Els infants juguen a interpretar rols dife-
rents: pares, mares, mestres, metges, bombers, policies... És un tipus de joc
que comença cap als 2 anys i que s’estén fins als 7-8 anys, i evoluciona de
situacions simples –jugar a cuinar–, fins a jocs en els quals es representen
les situacions més complexes de la vida adulta.

• Joc d’assemblatge: consisteix bàsicament en els jocs de peces que cal
assemblar, apilar, encaixar... Són jocs que impliquen coordinació motriu,
i la capacitat de raonar (sovint cal classificar les peces, agrupar-les i unir-les
adequadament). L’infant juga des de ben petit fent encaixos, puzles, etc. I
pot continuar-ho fent durant tota la infantesa i, fins i tot, després, perquè la
complexitat d’aquestes joguines varia considerablement en funció de l’edat.

• Joc de regles: aquest joc es caracteritza perquè cal seguir i respectar una
sèrie de normes per tal d’assolir l’objectiu proposat. Als quatre anys, ja es
pot introduir aquest tipus de joc, sempre amb la presència de l’adult o d’un
infant més gran que ajudi a entendre i respectar la norma. A mesura que
els infants creixin, aniran complicant i utilitzant més aquest tipus de joc, en
el qual s’aprèn a guanyar i a perdre; a respectar les normes, a raonar i a
reflexionar.

Els jocs de regles ajuden a seguir
normes i a raonar.
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El sistema ESAR es fonamenta en la teoria cognitivista de Piaget, i es
concreta en 6 categories complementàries entre elles anomenades facetes i
que es corresponen amb activitats lúdiques, conductes cognitives, habilitats
funcionals i instrumentals, conductes socials i conductes afectives.

Les 6 categories complementàries anomenades facetes del sistema ESAR son les
següents:

• Faceta A: activitats lúdiques. Descriu l’evolució de les formes fonamentals
de joc i distingeix 4 formes bàsiques:

– Joc d’exercici.

– Joc simbòlic.

– Joc d’assemblatge.

– Joc de regles (de regles simples i de regles complexes).

• Faceta B: conductes cognitives. Fa referència al desenvolupament cognitiu,
a la capacitat de pensar i raonar cada vegada més sofisticada a mesura que
creix la persona:

– Conductes sensoriomotrius.

– Conductes simbòliques.

– Conductes intuïtives.

– Conductes operacionals concretes.

– Conductes operacionals formals.

• Faceta C: habilitats funcionals i instrumentals. La manera d’actuar de
l’infant. Les diferents maneres d’actuar no són excloents entre elles, si bé
l’exploració és l’acció més simple i la creació, la més complexa:

– Exploració.

– Imitació.

– Acció.

– Creació.

• Faceta D: conductes socials. Posa de manifest les diferents possibilitats de
participació de l’infant en el joc:

– Joc individual.

– Joc col·lectiu.

• Faceta E: habilitats de llenguatge. Analitza les habilitats de llenguatge de
l’infant considerant el material lúdic com un conjunt d’objectes significatius
en termes de comunicació (a través de la joguina s’afavoreix l’expressió oral
i, quan l’edat ho permet, l’expressió escrita).

• Faceta F: conductes afectives. L’anàlisi de les conductes afectives conside-
ra les vivències emocionals de l’infant que juga.

Guia de joguines

AIJU edita cada any una “Guia
del juguete” basada en el sistema
de classificació ESAR i que a
més a més l’amplia amb altres
aspectes d’interès. Aquesta guia
és gratuïta i es distribueix en
comerços, escoles, ajuntaments,
revistes especialitzades i també
es pot trobar per Internet.
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Aquestes 6 facetes es complementen entre elles i proporcionen a l’educador un
sistema de categories que facilita l’organització de les joguines a la ludoteca, ja
que és fàcil d’aplicar i d’entendre.

Cada any, l’Institut Tecnològic de la Joguina (AIJU), amb la col·laboració de la
indústria de la joguina, ludoteques, escoles infantils, famílies, experts en joc i
educació, l’ONCE i el CEAPAT, edita una guia de joguines basada en l’observació,
l’anàlisi i la valoració del joc lliure dels infants amb un gran nombre de joguines
del mercat. Fan una anàlisi psicopedagògica i d’utilització de les joguines a
partir de diferents paràmetres: valor lúdic, versatilitat, duració o resistència,
manejabilitat, atractiu infantil, edat recomanada, qualitat de les instruccions,
possibilitats d’aprenentatge i adequació al context escolar (currículum LOE). Per
tot això aquesta guia de joguines pot ser un referent de consulta interessant per als
professionals del lleure i l’educació i també per a totes les persones interessades
en el món de les joguines a l’hora de seleccionar-les. També disposa d’un cercador
de joguines.
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3. Els espais lúdics

En el moment de planificar l’acció educativa s’ha de tenir en compte no solament
l’espai de què disposa el centre (aules, sales, pati, etc.), sinó també l’aprofitament
dels espais exteriors al centre (per exemple, un parc proper a l’aire lliure, etc.), ja
que per als infants tots dos són contextos susceptibles d’aprenentatge.

El carrer sempre ha estat un espai privilegiat per a tot un seguit de jocs en què
el moviment i la participació en grup són clau. La planificació urbana, però, no
sempre ha tingut en compte aquesta necessitat lúdica i ha limitat notablement les
possibilitats d’activitat dels infants. Si pensem que el joc és una activitat vital per
a l’infant, amb la qual s’expressa, es comunica i va descobrint tot el que l’envolta
mentre interactua amb el seu entorn, caldrà que disposi d’espais públics adequats
per jugar.

En el disseny dels espais s’ha de tenir en compte la participació de grans i petits,
i la integració de nens amb deficiències. D’aquesta manera, s’hauran d’oferir
recursos i dissenys adequats a les seves capacitats i necessitats. Això significa
que els espais s’han de concebre a partir d’uns criteris generals d’acord amb unes
normes generals per tal de garantir la seguretat dels infants que en seran els usuaris.
L’educació en hàbits de prevenció i seguretat té molta importància en el joc a l’aire
lliure, sobretot dins els pobles i les ciutats.

3.1 Els espais lúdics a l’aire lliure

La ciutat actual no està pensada per als infants. En moltes ciutats els carrers, les
places i, en general, els llocs on els infants es reunien i jugaven espontàniament han
desaparegut. Igualment, el fet que els infants tinguin pocs germans i, a vegades,
pocs veïns amb qui jugar fa que hi hagi poques oportunitats de conviure amb els
iguals, fora del recinte escolar; i poques oportunitats per interaccionar amb infants
de diferents edats.

Els nostres infants juguen cada vegada menys als carrers. La televisió i els jocs
virtuals s’han convertit en els seus companys d’oci. Davant d’aquesta situació,
cal que la societat reaccioni i recuperi d’alguna manera uns espais que permetin
a l’infant un joc propi, reinventat i pensat per a ell. Cal recuperar els barris, els
parcs, els carrers i fer una ciutat amiga dels infants.

Actualment el concepte de barris i nuclis veïnals de nova creació estan concebudes
com a àrees comunitàries interrelacionades i protegides del trànsit perillós, amb
connexions segures i fàcilment visibles des dels habitatges familiars. En aquesta
zona interior els infants poden jugar a l’aire lliure i interactuar amb l’entorn.

Per ampliar informació
sobre les ciutats amigues
consulteu la secció
“Annexos” del web
d’aquesta unitat.
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Viure al barri

Elionor Goldschmied recomana que els infants que estan a l’escola bressol visitin el barri
(botigues, parcs i altres llocs d’interès). Per fer-ho, cal organitzar adequadament l’activitat i
garantir la seguretat dels infants en tot moment.

Aquestes sortides són ocasions privilegiades per aprendre i conèixer l’entorn social (ser
vianant,respectar semàfors, jugar al parc...) alhora que permeten a l’infant sentir-se partícip
de la vida al barri.

Els educadors han de reivindicar que a la ciutat, al barri, hi hagi espais per al joc
i per a la socialització, i quan n’hi hagi, utilitzar-los com a recurs educatiu i, de la
mateixa manera, haurien d’orientar els pares en l’ús d’aquests recursos.

En una de les seves vinyetes,
l’educador Francesco Tonnuci posa

en boca d’uns nens la següent
demanda: "Senyor arquitecte, en

comptes de tobogans i gronxadors,
nosaltres voldríem arbusts, aigua,

pedres i sorra", reivindicant d’aquesta
manera la presència d’elements

naturals als espais adreçats a nens i
nenes "A partir de la constatació de

la soledat de la infància, es posen en
relleu els efectes perversos de les
ciutats que ignoren l’existència de

nombrosos ciutadans, infants, que hi
viuen." (Francesco Tonnucci. "La

ciudad de los niños").

Recuperar la ciutat per als infants vol dir, d’una banda, utilitzar els recursos que hi
ha, com ara parcs i places; i de l’altra, crear espais verds i llocs de trobada allà on
n’hi hagi mancança (això últim és responsabilitat dels governs locals i estatals).

La funció principal d’un parc infantil ubicat en un jardí o plaça pública és propiciar
el joc, l’activitat lúdica; però a més, com es mostra en la figura 3.1, compleix o ha
de complir altres funcions.

Figura 3.1. Les funcions d’un parc infantil ubicat en una plaça o jardí públic

• Funció socialitzadora. El parc infantil ha de facilitar el contacte entre
els infants amb d’altres d’igual o diferents edat i també amb els adults.
L’infant aprèn a compartir els espais, el mobiliari de joc i el joc en si mateix
amb altres infants. L’estructura d’un parc infantil, malgrat el mobiliari de
caràcter individual (gronxador, tobogan...), té un caràcter social, ja que els
infants han de compartir jocs i espai, la qual cosa significa cedir, respectar
els torns per gaudir de les instal·lacions, relacionar-se entre ells, etc.

• Funció de psicomotricitat. Mitjançant el joc, es facilita l’estimulació de
la coordinació i el moviment del cos.

• Funció d’estimulació dels sentits. Mitjançant sorrals, l’infant pot anar
descobrint altres sensacions amb les mans i els peus. També amb els
diferents sentits, pot descobrir sons diferents dels habituals, els colors i les
olors de les plantes de l’entorn, etc.

• Funció d’estimulació de la imaginació. L’infant aplicarà diferents estils
de joc de tipus real o figuratiu. Els parcs potencien la capacitat d’imaginació
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de l’infant amb l’existència d’ubicacions on els infants poden jugar a jocs
més clàssics, com a fet i amagar, sense els perills que podrien trobar en
altres entorns menys controlats.

• Funció de suport a la consciència interior. Els infants, de mica en
mica, van aprenent sobre tot allò que els envolta i comencen un procés de
diferenciació entre la figura dels adults –en un principi els pares i les mares–
i ells mateixos. Van entenent que són persones independents i diferents de
la resta. El joc d’amagar-se es dóna entre els infants com a conseqüència
que comencen a ser conscients de la diferenciació dels altres i del propi
reconeixement personal. Els parcs infantils afavoreixen aquest tipus de joc
amb les seves diferents instal·lacions.

Un nen pot imaginar que va en un
avió quan juga amb un element
determinat, mentre que una altra
altra nena, amb el mateix element,
imaginarà que va en vaixell.

Crear un bon espai de joc consisteix a oferir un entorn divers i flexible,amb
prou capacitat perquè tots els infants desenvolupin les seves capacitats
i aptituds socials, creatives i sensorials. A més, és un espai de
trobada intergeneracional que facilita el contacte intercultural, amb espais
accessibles i integradors

3.1.1 Legislació sobre parcs infantils a l’aire lliure

En els darrers anys, diferents instàncies europees han estudiat i regulat diversos
aspectes de la seguretat relativa als equipaments, les instal·lacions i la configuració
dels espais de joc infantil per tal d’evitar, en la mesura que sigui possible, els
accidents i altres eventualitats que puguin posar en perill la integritat física dels
infants, i garantir el dret al joc dels nens.

Hi ha legislació a escala europea, espanyola i, en alguns casos, també a escala
autonòmica i local. A continuació comentarem breument els principis rectors en
què es basen les diverses normatives relatives a les àrees de joc en espais públics:

• A escala europea tenim la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets
del nen.

1. Els estats parts reconeixen el dret del nen al descans i a l’esplai, al joc i a les activitats
recreatives pròpies de la seva edat i a participar lliurement en la vida cultural i en les arts.

2. Els estats parts respectaran i promouran el dret del nen a participar plenament en la
vida cultural i artística, i propiciaran oportunitats apropiades, en condicions d’igualtat, de
participar en la vida cultural, artística, recreativa i d’esplai.

Convenció de les Nacions Unides sobre els drets del nen. Article 31.

• A escala espanyola tenim la Llei 1/1998, de 20 d’abril, dels drets i l’atenció
al menor.

Una norma és...

... un document que conté
especificacions tècniques
basades en el resultat de
l’experiència i el
desenvolupament tecnològic.
Estan consensuades i han de ser
aprovades per un organisme de
normalització reconegut.

Les normes europees (EN)

Les proposen, les desenvolupen i
les elaboren experts dels
diferents estats membres, sectors
industrials o tecnològics
implicats, reguladors, etc., dins
l’estructura de normalització del
Comitè Europeu de
Normalització (CEN). Una
vegada tramitades, s’editen com
a normes EN.
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Les normes UNE-EN

Són la versió oficial en espanyol
de les normes europees, que són
adoptades una vegada aprovades

per un òrgan específic dins
l’estructura de normalització

nacional de l’Associació
Espanyola de Normalització i

Acreditació (AENOR). Es
revisen periòdicament per tal

d’actualitzar-les d’acord amb els
progressos de la indústria i de la

societat.

Tots els menors tenen dret que el joc formi part de la seva activitat quotidiana com a
element essencial per al seu desenvolupament evolutiu i el seu procés de socialització.
Les administracions públiques, a iniciativa pròpia o en col·laboració amb altres entitats
públiques o privades, fomentaran el desenvolupament d’activitats culturals, esportives i
recreatives. Amb aquesta finalitat, es promouran les actuacions urbanístiques destinades
a ampliar o crear els equipaments i les instal·lacions necessaris i adequats, en funció de la
població infantil i juvenil que hi hagi a la zona.

Llei 11998, de 20 d’abril, dels drets i l’atenció al menor. Article 12.2.

Les normes UNE següents, adaptades de les normes europees, fan referència a la
seguretat en els equipaments i en les instal·lacions de les àrees de joc:

• UNE-EN 1176: Equipament de les àrees de joc.

• UNE-EN 1177: Revestiment de les àrees absorbents d’impactes.

Aquestes normes seran d’aplicació als espais de joc infantils tant si són de
titularitat pública com privada.

Les administracions locals, per tal de protegir els menors en el seu temps d’oci i
lliure, són responsables directes que les zones i les instal·lacions recreatives d’ús
públic reuneixin unes condicions adequades de seguretat i salubritat per tal que
el joc afavoreixi el desenvolupament dels infants i potenciïn la socialització i el
respecte pel medi ambient. En aquest sentit, s’han de tenir en compte unes normes
pel que fa al disseny, la instal·lació i el manteniment.

3.1.2 Les àrees de joc infantil en els parcs

Una manera d’organitzar els equipaments lúdics dels espais exteriors és a partir
de l’establiment d’àrees de joc en funció de l’edat dels infants a qui s’adrecen i
del tipus de joc que s’hi vol promoure, tant si és més aviat de moviment com si és
més aviat tranquil.

Així, les àrees de joc es poden organitzar en funció de l’edat dels infants. Alhora,
cada àrea pot contenir diverses zones amb varietat d’equipaments lúdics agrupats
segons el tipus de joc que promouen. Normalment, hi ha rètols en què s’indica la
franja d’edat dels infants a qui es dirigeixen els jocs que hi ha instal·lats (de 0 a 5
anys, de 6 a 12 anys i de més de 12 anys).

L’educador infantil ha de promoure que els infants coneguin el seu entorn
i s’hi integrin. Els parcs infantils públics són un recurs excel·lent, però cal
vigilar que les instal·lacions siguin segures i adequades a l’edat dels infants.

Alguns criteris per valorar les instal·lacions de joc d’un parc infantil serien els
següents:
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• Les possibilitats de participació individual i col·lectiva que ofereixen als
infants, és a dir, han de possibilitar igualment el joc individual i el joc
col·lectiu.

• No han de ser excessivament figuratius per evitar personalitzar o identificar
el joc amb missatges concrets. Han d’escollir elements que permetin als
infants, amb el seu potencial imaginatiu, donar personalitat i contingut al
joc.

• Els equips de joc han de ser de fusta tractada contra la intempèrie, de colors
vius.

• És recomanable que, quan sigui possible, les zones de jocs infantils estiguin
envoltades totalment o parcialment d’arbres de fulla caduca per tenir ombra
a l’estiu i ple sol a l’hivern.

• Evitar incloure-hi els jocs que d’alguna manera puguin fomentar l’agressi-
vitat i la violència.

• Afavorir la presència de jocs que puguin utilitzar tots els nens i nenes per
integrar, així, els infants que tenen dificultats.

• El grau de dificultat dels jocs ha de ser variable i ha d’estar en consonància
amb els interessos i les habilitats que els infants d’aquella franja d’edat
concreta han de desenvolupar.

Així, en un espai de joc exterior per a infants fins a 5-6 anys no hi hauria de faltar
un sorral, ja que és un element important de joc, sobretot per als més menuts. És
un lloc d’estreta relació on els nens i les nenes poden seure tranquil·lament a terra
i fer pastetes amb la sorra i amb l’ajuda d’una pala i una galleda, o senzillament
amb les mans.

A més dels sorrals, s’hi poden incloure altres zones de joc que continguin
gronxadors, tobogans, motlles, jocs de taula i jocs de terra i aigua. També s’hi
poden posar estructures que tinguin amagatalls que representin casetes, tendes i
castells, sempre amb un disseny no figuratiu que afavoreixi els jocs de rol.

Un bon criteri per distribuir els jocs és tenir en compte la necessitat de
potenciar l’experimentació i la relació entre els nens i les nenes, de manera
que caldria prioritzar els jocs que ofereixin més possibilitats d’ús segons les
diferents capacitats.

En aquest sentit serien adequats els jocs de manipulació, els de taula, els que com-
porten experiències sensorials i els “multijocs” o jocs modulars, que funcionen a
diferents nivells i s’adapten a les capacitats i les necessitats de cada usuari.

Els equips de joc infantils es poden classificar en dos grups en funció del seu ús:

L’equipament lúdic ha de ser segur
• Grup 1. Són els que tenen un marcat caràcter dinàmic i psicomotriu, és a

dir, que estan bàsicament pensats i estructurats per a activitats de moviment

A la secció Annexos del
web hi trobareu la
Normativa sobre els parcs
infantils i també un
interessant article sobre la
seguretat dels parcs
infantils.
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(gronxadors, tobogans, balancins, penjadors, tirolines, jocs de molles, jocs
per enfilar-s’hi, complexos multijoc, etc). Aquests disposaran d’una àrea de
seguretat senyalitzada al voltant per evitar col·lisions dels usuaris amb altres
persones.

• Grup 2. Correspon als que tenen un marcat caràcter estàtic i imaginatiu, i
que fomenten activitats de tipus manual o social (laberints, sorrals, pissarres,
taules per a jocs, obradors, etc).

D’altra banda, la necessitat d’introduir determinats elements per a infants disca-
pacitats pot esdevenir un joc compartit. Així, la guia a terra en el recorregut de
joc per als infants invidents esdevé un “joc de traça” per als infants sense aquesta
discapacitat, i la presència del braille pot convertir-se en un joc de descobriment
d’aquest llenguatge.

Quant als jocs més tradicionals, es poden dotar d’elements que els facin accessi-
bles, com pot ser el cas dels gronxadors de cistella o els tobogans, als quals hi
podrien accedir de forma autònoma amb la instal·lació d’una rampa.

Les àrees de joc, situades en espais públics han d’estar dissenyades per ser
compartides per tots els nens i nenes sense excepció. Per tant, han de ser
accessibles, integradores i socialitzadores, amb una oferta lúdica atractiva
per a tots els usuaris independentment de les seves capacitats, on la diferència
esdevingui un fet normal i enriquidor.

Han de ser àmplies i situades en espais especialment allunyats o ben protegits de
la circulació de vehicles. S’han de construir en terrenys plans, amb desnivells tan
mínims que es puguin superar amb rampes de fàcil accés.

També cal pensar, en el seu disseny, que hi hagin zones de descans amb espai per
a cadires de rodes i, molt a prop, parades de transport públic accessibles i àrees
d’aparcament reservades a les quals es pot accedir sense dificultats.

Algunes recomanacions en quan a la instal·lació serien:

• Les zones de joc han d’estar distanciades i separades de la calçada a través
de mitjans naturals i/o artificials per evitar que els infants puguin sortir
precipitadament a la calçada.

• Dins de les zones de joc no hi haurà cap element en superfície que per la
seva duresa representi un perill pels usuaris. Així, la superfície sobre la que
puguin caure els infants utilitzant els elements de joc serà de materials tous,
que absorbeixin els impactes i amortiguin els cops.

• Els tobogans va bé que la rampa de lliscament estigui orientada entre el nord-
est i el nord-oest per evitar un escalfament excessiu provocat pels raigs del
sol.

• La zona destinada als equips de joc estarà emmarcada per una vorada que
delimiti els diferents paviments.
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• Les àrees amb paviment sintètic i les previstes per a nens menors de 5 anys
estaran envoltades per una tanca (preferiblement de fusta).

• En el cas d’instal·lar gronxadors en zones de joc per a infants de 0 a 5 anys,
aquests tindran els seients tipus cistella.

Als parcs infantils també hi haurien d’haver diferents senyalitzacions com ara:

• La localització del centre sanitari més proper i el nº de telèfon d’urgències
sanitàries en cas d’accident.

• El nº de telèfon dels serveis encarregats del manteniment i reparació de
desperfectes del parc infantil.

• Senyals de prohibicions diverses, com per exemple, no circular en moto,
utilització dels jocs per part dels majors d’edat, etc.

• Senyals de recomanacions o obligacions, per exemple, utilitzar els jocs per
trams d’edat, que els menors de 3 anys estiguin constantment acompanyats
per un adult, etc.

Com educadors infantils i com a ciutadans cal d’exigir a les Administracions
que les àrees de joc infantil a més a més de ser segures, siguin accessibles i
integradores, a l’abast de tots els nens i nenes independentment de les seves
capacitats. També cal que estiguin distribuïdes de forma equitativa per tots
els barris, territori i amb uniformitat de qualitat.

Per tal de garantir la qualitat i les condicions higièniques i sanitàries de les zones
de joc infantil, s’han de fer de forma periòdica tasques de manteniment dels espais
i de les instal·lacions, ja sigui per netejar-les, desinfectar-les o reparar-les.

3.2 L’organització dels espais de joc

L’educador infantil ha de preveure espais adequadament distribuïts i organitzats
per tal de crear un ambient en què l’actitud lúdica predomini en les vivències de
l’infant.

Aquests ambients es delimiten mitjançant el mobiliari o es localitzen en espais
diferents (en diferents aules, al passadís, en altres espais). Són ambients oberts,
de manera que els infants poden entrar-hi o sortir-ne lliurement. Es tracta d’una
organització que intenta donar resposta a les necessitats infantils en funció dels
objectius d’aprenentatge. Té la finalitat que l’infant pugui gaudir de moments
de reflexió individual i de situacions de treball en grup, en què s’afavoreixin les
interaccions entre iguals, entre infants de diferents edats i entre totes les persones
de l’entorn en general. D’aquesta manera, s’afavoreix la socialització de l’infant.
Igualment, es pretén que els infants explorin i experimentin en aquest entorn a la
vegada que adquireixen cada vegada més autonomia.

Actualment es tendeix a
organitzar els espais creant
una sèrie d’ambients en què
es fan activitats diverses.
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Tant l’espai interior com
l’exterior...

... han d’estar organitzats amb
cura perquè acompleixin la

finalitat educativa que tenen i
serveixin realment per al

desenvolupament i el creixement
de l’infant.

L’aula, un referent

A l’hora d’organitzar l’aula, s’ha
d’estar atent al fet que l’espai i la

distribució de mobiliari i
materials que es faci

condicionarà el comportament
de les persones que hi visquin i

hi convisquin. Es tracta que
l’espai sigui confortable per a

adults i infants.

És important crear diversitat d’espais segons les necessitats de l’infant: espais per
dormir, per menjar, per a la higiene. Són espais importants, però l’espai on els
infants passen la major part del temps és l’aula. El pati és l’altre espai on els
infants juguen.

No hi ha una organització espacial única. Cada professional ha de seguir els
criteris que permetin aprofitar els recursos disponibles i posar-los al servei de
l’infant.

J. L. Gallego Ortega, en el seu llibre Educació infantil, proposa uns criteris per
a l’organització dels espais a l’escola infantil:

• Que siguin ambients acollidors i familiars, confortables, propers a l’infant.

• Que siguin ambients dinàmics, ja que han d’evolucionar amb els infants i
han de canviar a mesura que canvien els interessos i les necessitats d’aquests
infants.

• Que ofereixin diferents possibilitats d’acció, que motivin el joc i la creativi-
tat.

• Que facilitin les interaccions en grup, el treball individual i els desplaça-
ments autònoms.

• Que el material estigui distribuït de manera que sigui accessible.

• Que s’observi sistemàticament l’activitat dels infants en aquests espais per
tal de fer les modificacions necessàries per optimitzar-ne el funcionament
(modificacions relacionades amb el material, l’espai i el temps).

• Que no oblidi els infants amb necessitats educatives especials.

En l’organització de l’espai interior s’ha de prioritzar la versatilitat i la
flexibilitat per tal de poder introduir canvis de manera àgil en funció del
centre d’interès o de les necessitats de cada moment. L’organització de
l’espai per racons compleix aquests requisits.

L’espai del centre ha de ser acollidor, càlid i familiar. Ha de promoure l’autonomia
de l’infant i, per tant, ha de ser accessible, sense barreres arquitectòniques. Cal
organitzar-lo de manera que doni resposta a les necessitats i els interessos dels
infants perquè desenvolupin al màxim les seves capacitats i potencialitats.

3.2.1 L’organització de l’espai interior de joc segons l’edat dels
infants

En general, les aules han de ser àmplies i ben il·luminades. Un aspecte fonamental
que s’ha de tenir en compte per organitzar els espais és l’edat dels infants.
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Les àrees de joc, com les àrees de trànsit, varien i evolucionen amb l’infant.
L’espai de l’aula o de la sala de joc no ha d’estar necessàriament configurat
de la mateixa manera tot l’any, sinó que ha de ser polivalent i transformable
en funció dels infants i dels requeriments de les activitats que s’hagin de
portar a terme.

L’espai de joc de 0-3 anys

Una de les condicions perquè les experiències de joc siguin positives durant els
tres primers any de vida és la utilització apropiada dels espais disponibles.

• L’ambient ha de ser familiar, acollidor, que doni una continuació a l’ambient
que l’infant té a casa seva.

• Colors alegres i suaus, sense que dominin gaire els colors primaris ni
brillants, que, si bé no han d’estar absents, cal que estiguin en una proporció
adequada.

• Ambientació dels espais amb imatges variades que es poden canviar de
tant en tant: paisatges, pintures, decorats segons l’època de l’any o festes
significatives, etc.

• Amplitud: l’espai no ha de ser excessivament ampli, els infants aviat
busquen “petites zones preferides” en què troben refugi i calor. Si l’espai
de la sala fos massa ampli, caldria delimitar-lo fent petites separacions amb
mampares o amb el mobiliari col·locat estratègicament. Això no vol dir
que els infants, sobretot a partir del moment que caminen amb seguretat, no
necessitin de vegades un espai gran per desfogar-se (pati exterior, sala gran
polivalent).

• Il·luminació i soroll. Cal que la sala estigui ben il·luminada i protegida
contra el soroll.

• Mobiliari: seients a mida dels adults i dels infants, una catifa gran, un
sofà, uns quants coixins escampats pel terra, armaris per al material de joc,
tauletes i cadiretes per als infants.

Els infants solen estar distribuïts en funció de l’edat. L’equipament i la
manera com es distribueix en l’espai s’ha d’adaptar a les característiques
de l’infant.

L’activitat de joc s’organitzarà de manera que s’aprofiti el procés imitatiu de
l’infant i s’afavoreixi la convivència. Per mitjà del joc, l’infant ha de poder imitar
accions de la vida quotidiana: netejar la casa, reproduir els oficis més comuns,
menjar, dormir, controlar els esfínters, etc.

Igualment, es tindran en compte les capacitats motrius de l’infant, tant de la
motricitat fina com de la motricitat global. Per tant, han de tenir al seu abast tant

L’espai dels infants ha de
permetre tant que s’agrupin
com que s’aïllin i estiguin
sols quan així ho necessitin.

L’espai dels adults

L’espai dels adults ha d’estar
col·locat estratègicament de
manera que sigui fàcilment
localitzable per part dels infants.
I que afavoreixi l’observació dels
infants per part de l’educador.
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L’espai exterior...

... convida al moviment, al
control de l’espai i al joc en grup.
Són l’escenari perfecte per a jocs
amb joguines tan atractives com

la pilota, la galleda i la pala, el
patinet, la bicicleta o la corda.

jocs de manipulació com joguines i instal·lacions que els permetin desplaçar-se de
diferents maneres: córrer, saltar, etc.

Les propostes per organitzar les diverses àrees de joc poden ser molt variades i
dependran dels recursos disponibles i dels objectius que els educadors es proposin
aconseguir. A tall d’exemple, l’espai es podria organitzar de la manera següent:
zona de jocs d’imitació, espai de relaxació, espai de plàstica, zona de jocs de
construcció, etc.

En aquest tipus d’organització, els educadors han d’animar els infants a participar
i gaudir de cada espai, han d’observar com l’utilitzen i n’han d’avaluar la
funcionalitat per tal d’adequar-lo a les seves necessitats.

L’espai de joc per als infants de 3-6 anys

Durant aquests anys, l’infant gaudeix d’unes habilitats motrius i d’autonomia
bàsiques que s’han de perfeccionar. Tanmateix, també té com a reptes importants
utilitzar adequadament el llenguatge com a eina de coneixement i d’inserció en el
medi en què viu, descobrir el seu entorn físic i social, elaborar una imatge positiva
de si mateix per afrontar positivament la relació amb els altres i adquirir hàbits
d’autonomia personal i de convivència per ampliar la relació amb els seus iguals.

Per afavorir el desenvolupament de les capacitats de l’infant, l’activitat lúdica
continua essent una eina metodològica fonamental. Afrontar les activitats jugant
o amb un esperit lúdic és fer-ho amb interès i amb llibertat, aprenent d’una manera
espontània i natural.

Cal preveure un espai interior ampli amb materials i equipaments que permetin
fer activitats i jocs psicomotrius.

Quant a l’aula o la sala de joc, actualment la tendència més generalitzada al nostre
país és la de distribuir l’espai per àrees denominades racons. Cada racó és un
ambient en què l’infant té una opció d’activitat o de joc. Aquests racons solen
estar delimitats pel mobiliari i es creen en ambients oberts als quals els infants
accedeixen voluntàriament. Es tracta d’un tipus de distribució que ajuda els infants
a comunicar-se entre ells i amb l’adult.

Els racons més habituals són els següents: racó del joc simbòlic, racó de jocs de
taula, racó de jocs d’ordinador, etc.

3.2.2 L’organització de l’espai exterior de joc

L’espai exterior de joc hauria de ser la prolongació de l’espai interior. Un nombre
considerable d’activitats es podrien realitzar a l’exterior sempre que les condicions
climatològiques ho permetin.

La comunicació entre l’exterior i l’interior s’hauria de donar tant físicament com
visualment. L’ideal seria poder anar fora quan fa bon temps per realitzar activitats
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que normalment es fan a l’interior (mirar un conte a l’ombra d’un arbre, fer jocs
de construcció...).

Les possibilitat que el pati pot oferir a l’infant per aprendre són tantes, que
és important considerar el valor educatiu que té. El pati permet a l’infant
experimentar els canvis de temperatura i d’ús de la roba que se’n deriva; li permet
descarregar la seva energia a través del joc de moviment –córrer, saltar, enfilar-se–,
si hi ha l’estructura apropiada; el contacte directe amb els elements de la natura:
la terra, l’aigua, les plantes, els animals...

El pati exterior de joc del centre s’organitzarà d’acord amb els criteris de
seguretat, estètica i funcionalitat:

• Seguretat: per poder concentrar-se en el joc, els infants s’han de sentir
segurs i confiats en el pati. Si les aules comuniquen amb el pati directament,
facilita que s’utilitzi més. Els infants hi han de poder jugar de manera segura,
per això s’han de tenir en compte els aspectes següents:

– S’ha de netejar diàriament. El sorral s’ha de revisar i airejar. La sorra
s’ha de canviar periòdicament. És convenient fer servir sorra de riu
neta i fàcil de drenar. També hi ha d’haver papereres.

– S’han de prevenir impactes entre els infants més grans, que ja corren
i van en tricicle, i els més petits, que encara gategen o fan els primers
passos. Una possibilitat és diferenciar o delimitar els espais segons les
edats i les necessitats. Una altra possibilitat és sortir al pati en horaris
diferents.

– Els elements o les estructures de joc (balancins, casetes, etc.) s’han
d’adequar a la mida dels infants que els hagin d’utilitzar. No han de
fer més de 1,5 metres d’alçada.

– S’ha de preveure el manteniment dels elements i les estructures de joc
(repintar-les amb pintura no tòxica, comprovar que els ancoratges són
forts, mirar que no hi ha esquerdes en les peces de fusta, etc.).

– La superfície del terra ha d’absorbir impactes per evitar que els infants
es facin mal si cauen. Els tipus de superfícies poden ser diferents
segons les diverses zones.

– El pati ha d’estar tancat, ballat, a l’exterior. No s’hi poden instal·lar
piscines de cap tipus.

– S’ha de preveure, també, un banc per als educadors i un espai per desar
de manera ordenada tots els jocs d’exterior (pales, galledes, etc.).

• Estètica: el pati ha de ser un lloc bonic, atractiu, que convidi a gaudir-ne.
Cal que tingui harmonia amb la resta de construcció escolar en què s’inclou.
Caldrà pensar els colors (vius, alegres) i els materials de joc (fusta, plàstic).
Si hi ha un mur es pot pintar amb motius infantils senzills. La vegetació
també és important. Cal seleccionar arbres, arbustos i plantes autòctones,
de fulla perenne i de fulla caduca, perquè així podran observar el pas de
les estacions i els animals que hi aniran (papallones, formigues, papaterres,
ocells, etc.). És important combinar zones de sol amb zones d’ombra, punts
d’aigua (per regar i font per beure).
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• Funcionalitat: el pati ha de respondre a les necessitats de joc dels infants
i, per tant, ha de possibilitar els diversos tipus de joc de manera simultània
i sense que els uns interfereixin amb els altres.

És interessant, si es pot, organitzar l’espai exterior en diferents zones de joc. Les
següents, en són un exemple:

• Zona de jocs motors: en aquesta zona, hi hauria d’haver diferents tipus
de paviment i diferents desnivells, petits accidents de terreny, per tal que
l’infant camini i corri sobre terrenys que no siguin plans, que li permetin
rodolar, jugar amb pilotes, empènyer i arrossegar objectes, anar amb
tricicle... Els arbustos ofereixen en aquest espai la possibilitat d’enfilar-s’hi i
d’amagar-s’hi. N’hi hauria d’haver distribuïts per tot el pati, i com a element
de divisió d’espais. Altres element que han de ser-hi presents i que són un
estímul del joc motor són tobogans, gronxadors, túnels de ciment, etc.

• Zona de sorra: la sorra és un element que fascina els infants i que estimula
l’activitat física i la imaginació. Els infants fan muntanyes, túnels, pastissos
de sorra, castells, dibuixos.

• Zona de jocs d’aigua: cal que hi hagi una pica d’aigua amb una aixeta
accessible als infants. Galledes i altres tipus de recipients, objectes que
surin i objectes que s’enfonsin seran útils en aquest espai, que es converteix
així en un lloc d’experimentació.

• Zona de la natura: els arbres, els arbustos i les flors han de ser presents en
aquesta zona. L’existència d’un hort pot ser tot un privilegi per als infants,
que podran observar el creixement de les plantes que prèviament hauran
ajudat a cuidar: preparar la terra, regar, veure i recollir els fruits de la planta.
En aquesta zona, també hi pot haver alguns animals domèstics dels quals els
infants tinguin cura; per exemple, conillets. Amb la llum, les ombres, els
colors, els olors i sons del pati es poden fer jocs sensorials.

• Zona de jocs simbòlics: igualment, es poden crear jocs de fantasia al pati.
Una caseta (construïda d’una manera simple), per exemple, pot ser un espai
ideal per amagar-se o per fer jocs imitant l’adult. Aquest espai podria ser
on van a “Treballar”, “La casa de la bruixa”, etc.

• Zona coberta: cal que al pati hi hagi un espai per poder ser utilitzat quan
plou.

Cal que al pati es pugui jugar quan
plou

Cada centre, en funció de l’espai exterior del qual disposi i de les seves caracterís-
tiques, podrà organitzar més o menys zones de joc. En qualsevol cas, és important
diversificar les opcions que l’infant pugui tenir en aquest espai per incentivar la
seva funció educativa i per fer-lo més enriquidor.

D’altra banda, es recomana que els infants tinguin un contacte directe amb la
natura fora del recinte del centre, per tant, cal organitzar excursions a la platja,
a la muntanya o als parcs propers.
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3.3 Els racons

Els racons impliquen la creació de diversos espais que permeten compaginar
el joc individualitzat amb l’exploració i l’aprenentatge per al descobriment.

L’organització de l’espai per racons permet dur a terme diverses activitats lúdiques,
amb una metodologia activa i participativa. Aquestes activitats poden estar
pensades per fer-se de manera individual o en grups petits, en funció de l’edat
dels infants i de les estratègies metodològiques utilitzades per l’educador.

Els racons es basen principalment en dues aportacions de la pedagogia i de la
psicologia:

• La primera fa referència a la manera com es construeix el pensament i
l’ordre a seguir per a un aprenentatge correcte dels diferents conceptes. En
aquest sentit, es poden considerar dos moments:

– En primer lloc, convé que els infants manipulin i experimentin amb
diferents materials i que ho facin en diverses situacions i contextos.

– En segon lloc, va molt bé que els infants, al final, verbalitzin la seva
experiència manipulativa i descriguin l’activitat que han fet.

• La segona fa referència al fet que el coneixement que els infants, fins als
5-6 anys, construeixen sobre la realitat està basat en el joc. Per mitjà del
joc, l’infant s’apropa al seu entorn, l’imita i el domina. D’aquesta manera,
el coneixement i el joc formen un tot indissoluble.

Aquestes dues aportacions justifiquen la metodologia dels racons en el treball amb
infants de 0 a 6 anys. Tant es pot aplicar en l’àmbit de l’educació formal com en
el de l’educació no formal, tot i que aquí, per explicar-ne el funcionament, ens
centrem més en l’àmbit formal.

3.3.1 Tipus de racons

El treball per racons és una opció metodològica molt estesa entre els professionals
que tenen cura d’infants en l’educació infantil.

Cal partir de la diversitat de conceptes envers els racons (racons de joc, racons de
treball, de tallers o d’intertallers) i de les diferents maneres d’organitzar-los en la
programació.

• Els racons d’activitats o de treball són els que permeten una activitat indi-
vidualitzada que afavoreix l’autonomia intel·lectual a partir d’aprenentatges
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significatius i funcionals. Els tallers equivalen als racons de treball, però es
fan en petits grups i estimulen l’organització, la planificació. Els tallers
intranivells, que agrupen infants de diferents edats i nivells educatius,
afavoreixen altres capacitats, com ara ajudar, acceptar les diferencies dels
altres, respectar els ritmes de treball, etc. Tots aquests racons són espais on
s’adquireixen aprenentatges més acadèmics.

• Els racons de joc són els que permeten adquirir destreses més imaginatives,
creatives i que afavoreixen la socialització. Són espais on es juga de manera
lliure o dirigida, de manera individual o col·lectiva.

De vegades, l’organització per racons
representa una organització d’aules

obertes per les quals els infants
poden circular lliurement. En aquest

cas, cada aula pot tenir assignats
uns racons. Per exemple, l’una té el
racó de construcció i el de retallar i

enganxar, l’altra és l’aula del racó
d’activitat i de psicomotricitat, etc. (J.

F. Cano Pozo i J. Ma. Rey Rodríguez,
1994, "Los rincones de actividad")

De totes maneres, no s’ha de perdre de vista que en aquestes primeres edats de la
vida jugar i aprendre són dos termes intrínsecament relacionats, ja que el joc és la
millor manera d’aprendre. Si fem aquesta diferenciació és per poder explicar més
bé com s’organitzen i per què serveixen els uns i els altres.

A l’aula, cal tenir en compte tots dos tipus de racons, és a dir, els racons d’activitats
i els racons de joc, ja que tots dos són necessaris per a una educació integral
correcta dels infants.

La manera de muntar, organitzar i actuar en els racons depèn molt de la importàn-
cia i de l’interès que l’educador doni a les activitats d’exploració dels infants en
aquestes edats.

Si l’educador pensa que els adults ho hem d’ensenyar tot als infants, el seu interès
se centrarà a preparar coses que puguin motivar els infants, de manera que donarà
indicacions molt clares sobre què cal fer amb els materials, ocuparà tot el temps,
etc.

Si pensa que els infants han de descobrir les coses per ells mateixos, deixarà els
racons preparats perquè els infants hi vagin lliurement i procurarà no intervenir-hi
gaire per tal que els infants facin descobriments lliurement.

També pot ser que l’educador pensi que els infants, quan arriben al centre, ja tenen
uns recursos per resoldre els problemes i una manera determinada d’entendre el
món. Considerarà, doncs, que el centre educatiu els ha d’ajudar a enriquir-los.
Per això, segurament escoltarà les propostes dels infants, buscarà la manera de
donar sortida als interessos expressats, deixarà temes oberts, voldrà veure què fan
amb els materials i, després, reconduirà el taller cap a situacions d’aprenentatge,
observarà cada infant i ajudarà els que encara no han començat a jugar o els
que sempre fan un joc repetitiu, anticiparà les possibilitats que té un determinat
material, observarà l’interès que desperta i com l’utilitzen, els ajudarà a anticipar
accions que volen, verbalitzar accions i feines fetes, a buscar diferents maneres de
resoldre les situacions en què es troben, etc.

Amb tot això, el que es vol dir és que la manera d’actuar de l’educador és la que
defineix molts cops els diferents tipus de racons que hi ha.
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3.3.2 Objectius dels racons de joc

Els racons de joc són uns espais destinats a l’activitat lúdica que necessita una
participació lliure, imaginativa i creadora. A més a més afavoreixen la integració
i la comunicació.

Els racons de joc responen a la necessitat que tenen els infants de conèixer els
companys, de reviure de manera lúdica unes situacions quotidianes i de poder
experimentar amb la seva pròpia activitat diferents rols que observen al seu voltant.

Cal reflexionar sobre el que implica l’organització dels racons de joc envers els
racons d’activitats. El silenci, l’atenció, l’autonomia, la concentració en el treball,
etc. Són diferents en funció del tipus de racó. Per aquest motiu no és recomanable
fer de manera simultània tots dos tipus de racons, encara que sí que es poden
compartir espais.

L’organització i la posada en marxa de racons de joc pot respondre a dos criteris:

• Com un espai on van els infants quan acaben la feina que es considera
prioritària.

• Com una organització de l’espai que respon a una contextualització del joc
com a situació educativa.

Són molts els objectius que es poden treballar en els racons. Aquí se’n presenten
uns quants:

• Educar els infants des d’una base col·lectiva, en què tot és de tots.

• Descobrir el valor de la cooperació, la interacció i la socialització.

• Ser respectuós i responsable amb els materials col·lectius.

• Potenciar la imaginació, la creativitat i la fantasia.

• Compartir uns espais, uns materials i unes joguines.

• Assumir unes pautes, uns valors, uns hàbits i unes actituds a partir del grup
de classe.

• Renunciar, a vegades, als interessos propis per acceptar els de la majoria.

• Aprendre a viure en grup i a compartir.

• Imitar models coneguts, reals o ficticis.

• Representar seqüències i situacions simbòliques.

• Reproduir, mitjançant el joc simbòlic, escenes quotidianes.

• Alliberar l’ansietat.
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• Expressar experiències, sentiments i emocions.

El joc per racons pretén afavorir l’autonomia dels infants, que aprenguin a
prendre decisions i a planificar i organitzar els seus jocs sense necessitat de
dependre constantment de l’educador.

3.3.3 Classificació dels racons de joc

Els racons de joc es poden classificar en funció del tipus de joc que promouen: racó
de joc simbòlic, racó de construcció, racó de joc didàctic i racó de psicomotricitat.

El racó de joc simbòlic

El racó del joc simbòlic és un espai imprescindible en què l’infant escenifica
diferents situacions de la vida quotidiana. Es tracta d’una via important per
expressar emocions i sentiments, canalitzar desitjos i tensions, compensar neces-
sitats no satisfetes i treballar conflictes. A més a més, és un joc que afavoreix la
comunicació entre els infants. És el joc per excel·lència fins als 6 anys.

Les possibilitats de muntar racons de joc simbòlic són moltes. L’educador
decideix en cada moment quins són el racons més adients, en funció del centre
d’interès o el projecte en què s’estigui treballant i de la intencionalitat que es
busqui. Aquí, per posar uns quants exemples, ens centrarem en el racó de la casa
i el racó de la botiga.

Racó de la caseta

• Racó de la casa: la cuineta, la sala i l’habitació de les nines. Aquest racó
és adequat per a infants de 2 a 6 anys. El joc que s’hi desenvolupa és lliure
i el rol de l’educador/a es limitarà a animar i promoure la participació dels
infants. No ha de dirigir el joc. Els materials necessaris per aquest racó
són la taula, les cadires, el sofà, els telèfons, la cuineta (gots, plats, coberts,
tovalles, cassoles, etc.), les nines o els raspalls. En aquest racó, els infants
poden fer el següent:

– Imitar i aprendre rols.
– Aprendre comportaments i estils de relació.
– Comunicar-se. Desenvolupament del llenguatge.
– Estimular la motricitat fina i global.

• Racó de la botiga: en aquest racó l’activitat bàsica és comprar i vendre. Re-
sulta adequat per a infants a partir de 3-4 anys. Al principi juguen lliurement,
manipulant els diferents materials. Després, cal anar-hi introduint activitats
més estructurades. Materials necessaris: mostrador, caixa enregistradora,
diners, prestatges, telèfon, paper d’embalar, productes per vendre, balança,
moneder, cistell, etc.
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Els racons de joc simbòlic van molt bé per treballar actituds de col·laboració
i de respecte i per refusar actituds i prejudicis de tipus sexista. També
permeten un ús diversificat del llenguatge i exigeixen la distribució de rols,
la planificació conjunta de l’acció i el respecte d’unes normes.

El racó de jocs de construccions

Aquest racó contribueix al desenvolupament de la psicomotricitat i també estimula
l’orientació espacial i temporal. És adequat per a nens de 2 a 6 anys. Convé que els
materials siguin variats, és a dir, que n’hi hagi de comprats i d’altres de reciclats.
Per exemple, capses de cartró de diferents mides i formes, pots, etc. Cal que els
materials comprats siguin de bona qualitat, que tinguin un bon muntatge, que les
dimensions s’adeqüin a l’edat dels infants, que no hi hagi peces massa petites i
que els materials no siguin tòxics.

Possibles materials per a aquest racó serien els blocs de construcció amb figures
geomètriques, però que també incloguin algunes peces figuratives (caps d’animals,
persones, etc.), sobretot per als més petits, capses de cartró i de plàstic, pots i
recipients diversos.

Racó de joc didàctic

És adequat per a infants de 3-4 a 6 anys. Materials com ara encaixos, trencaclos-
ques, blocs lògics, jocs de taula, jocs per ordenar i classificar, jocs d’ordinador,
etc. Són jocs que afavoreixen l’atenció i la concentració i, alhora, les relacions
interpersonals. Són els primers jocs de regles que practiquen els infants: respectar
torns, saber perdre, no ser impacients quan alguna cosa no surt a la primera, etc.

Racó del joc psicomotriu

Aquest racó es pot crear a partir del primer any de vida i es pot utilitzar fins als
3 anys aproximadament. Les activitats han de ser preferentment de joc lliure,
individual o en grup, per tal que els infants es puguin expressar mitjançant tot
el cos, de manera global. A partir d’activitats lúdiques es pretén estimular
la percepció sensorial, la coordinació psicomotriu, l’estructuració espacial i
temporal, l’esquema corporal.

No és necessari que tots els materials siguin específicament de psicomotricitat,
com ara els blocs d’espuma, sinó que es poden aprofitar caixes de fusta, matalassos
per formar rampes i desnivells, teles de diferents mides, colors i textures, un mirall
gran, etc. Convé que el terra sigui de materials que absorbeixin impactes (suro,
catifes, etc.). Sigui com sigui, s’ha de vigilar molt bé que no representi cap perill
en cas de cops o caigudes.

Els racons de joc han de possibilitar que els infants s’expressin lliurement. Per tant,
cal que hi hagi una certa flexibilitat a l’hora d’escollir els racons. A vegades els



El joc infantil i la seva metodologia 54 L'oferta lúdica per a la petita infància

infants mostren preferències clares per determinats tipus de jocs i resten indiferents
davant d’altres. Convé que l’educador intenti motivar-los i els desperti l’interès
cap a possibilitats de joc noves. Així, si es donés el cas que alguns infants
mostressin molta preferència pels jocs moguts (córrer, empaitar-se, etc.) s’hauria
de procurar que també descobrissin jocs més tranquils i de concentració. Si, per
contra, mostressin molta preferència pels jocs de concentració (puzles, ordinador,
etc.) s’hauria d’intentar despertar-los interès pels jocs més simbòlics (nines,
cotxes, etc.) i de moviment. També cal evitar les preferències sexistes de joc
(quan els nens només juguen amb cotxes i les nenes amb nines).

Per mitjà del joc, els pares i els educadors també podem educar els nens, els hem
d’inculcar que hi ha d’haver un respecte:

• Cap als companys: els conflictes s’han de solucionar a partir d’acords i
sense agressivitat. Quan al pati o a la classe observem un infant que juga,
podem captar com es relaciona amb els altres i també quin és el seu nivell
de benestar personal (que repercuteix en els aprenentatges).

• Cap al material: han d’aprendre a jugar amb el material concret que
necessiten. Si no s’estableix cap límit, alguns nens arriben a treure tot el
material que hi ha a l’aula i el barregen completament. A alguns nens se’ls
ha d’explicar, per exemple, que per fer un puzle no s’han d’escampar totes
les peces de tots els puzles per tota la classe. Quan acaben de jugar, cal
ensenyar-los a recollir, de manera que retornin cada cosa al seu lloc.

Els jocs que es podran desenvolupar en cada racó estaran condicionats pel tipus
de materials que hi hagi al racó. A més a més, els infants han de respectar unes
normes bàsiques que l’educador anirà introduint. Amb els infants més petits s’ha
de ser més flexible en el compliment d’aquestes normes.

Per organitzar els racons, cal distribuir els espais de l’aula tenint en compte els
objectius educatius i les condicions espacials i materials de l’aula. Un cop definits
els objectius del racó i seleccionats els continguts que ha d’adquirir l’infant, cal
decidir quins són els materials més adients per a aquest racó, establir quant de
temps hi romandran i elaborar les pautes d’utilització.

La finalitat dels racons és enriquir tots els processos vitals de l’infant físics
(capacitats sensorials i motrius) i psíquics (percepció, memòria, raonament,
imaginació, afectivitat, etc.).
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3.3.4 Normes dels racons de joc

A l’escola infantil els racons variaran per a cada grup d’edat i, al llarg del
curs, s’aniran transformant a mesura que es transformen les necessitats i les
capacitats de l’infant. Això vol dir que els materials que s’utilitzin i els tipus
d’activitats que es facin aniran canviant: hi haurà materials que caldrà retirar,
materials que caldrà anar reposant i materials que caldrà anar introduint de
nou perquè el racó es mantingui viu i no perdi interès.

Hi ha unes normes bàsiques que s’haurien de respectar en tot racó:

• Tenir cura del material i fer-ne un bon ús.

• Mantenir cada racó amb el material que li correspon, és a dir, no mesclar el
material d’un racó amb el dels altres.

• Respectar el nombre màxim d’infants per racó, és a dir, han de saber veure
que quan en un racó ja hi ha prou infants, han d’anar a jugar en un altre racó
(normalment és de 4 a 6 infants per racó, però dependrà del nombre total
d’infants del grup i del nombre de racons creats).

• Deixar el racó endreçat quan el temps de joc s’acaba.

Hi ha diverses maneres d’introduir
els racons

Hi ha diverses possibilitats d’introduir els racons:

A partir d’una conversa: en una situació de conversa, en l’assemblea o en
qualsevol moment del dia, els infants poden mostrar interès per muntar un racó.
Aleshores, l’educador ha de demanar a l’infant que els expliqui què vol dir. Així,
tots estaran atents a l’explicació del company i entre tots l’ajudaran a definir què
pretén. També es pot demanar informació a casa.

A partir d’una sorpresa: un dia al matí els infants arriben al centre i troben
la classe ambientada de manera totalment diferent (per exemple, carnestoltes).
Aleshores, l’educador tindrà uns quants elements del racó preparats per anar
presentant-los en l’assemblea. A partir d’aquí comença la pluja d’idees per muntar
el racó.

A partir d’una celebració: si s’acosta una festa que s’ha de celebrar, es pot
utilitzar aquest fet com a element de motivació i anar ambientant el racó a poc
a poc.

3.3.5 Avaluació dels racons

En l’organització de l’aula per racons es parteix d’una primera avaluació, l’ava-
luació inicial, en què s’analitzen els elements següents: el context, l’espai, els
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materials i les característiques de l’infant. A partir d’aquesta anàlisi, s’organitzen
els racons.

Posteriorment, hi ha dos aspectes que cal considerar respecte a l’avaluació dels
racons. D’una banda, el funcionament dels racons i, de l’altra, l’aprofitament que
en fa l’infant.

Pel que fa al funcionament dels racons, a tall d’exemple, es poden valorar els
elements següents:

• La idoneïtat de la distribució dels racons dins l’aula.

• La dotació material del racó i l’ús que se’n fa.

• Racons més visitats pels infants.

• Tipus d’activitats que promou el racó i la consonància que tenen amb els
objectius educatius.

• Relació entre els racons i altres espais de la classe.

• Actuació de l’adult envers els racons en general i en particular.

Pel que fa a l’aprofitament que en fa l’infant, cal observar en quin punt es
troba en relació amb les propostes educatives de cada racó. Per a cada infant,
cal considerar els aspectes següents:

• Actuació de l’infant al racó.

• Racó més freqüentat i temps que hi dedica.

• Ús del material del racó.

• Si juga sol o en companyia d’altres infants.

• En el joc compartit, si pren la iniciativa o es deixa portar.

• Si reclama la presència de l’adult.

• Aspectes que observem del desenvolupament d’aquest infant.

Registre i seguiment dels racons

La manera d’avaluar els racons és per mitjà de l’observació. Aquesta avaluació
pot ser lliure o sistematitzada. Ambdues tenen el seu valor i són importants per
fer l’avaluació dels processos d’aprenentatge infantil.

L’observació lliure la fa constantment l’educador per saber què passa a l’aula i què
necessiten els infants en cada moment, sobretot quan són més petits. En aquest
cas, es fa una observació general en què no es delimita el que es vol tenir en
consideració.

L’observació sistemàtica es fa amb una intencionalitat. Per tant, abans de fer-
la s’han de definir els objectius de l’avaluació, què s’avaluarà, el temps que
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es dedicarà a aquesta tasca, el moment més apropiat per fer-la i el tipus de
registre que cal utilitzar (diari, gravació de vídeo, pauta d’observació elaborada
per l’educador).

Per fer el seguiment de l’estada dels infants en els diferents racons, és interessant
tenir un registre en què quedi reflectida l’assistència a cadascun d’aquests racons.
Aquest control permet treballar l’autonomia personal de l’infant, que, primer amb
l’ajuda de l’adult i després tot sol, indicarà en el full preparat amb aquesta finalitat
si ha passat pel racó en qüestió (vegeu la figura 3.2).

Figura 3.2. Full control assistència als diferents racons

És un quadre de doble entrada: en un costat hi ha els símbols dels racons i a l’altre
costat, els noms dels infants. En acabar l’estada, l’infant fa la seva marca per saber
que ha estat al racó: pot posar un gomet, marcar una creu o qualsevol altre senyal
acordat a la classe, etc.

Aquest registre, juntament amb els comentaris que els mateixos infants fan
valorant els racons i les observacions fetes per l’educadora, serà la base per avaluar
el progrés de l’infant cap a l’assoliment dels objectius educatius programats i
valorar la manera de fer de l’infant i les seves actituds.
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