


Benvinguts al número 19 d’INFÀNCIA A EUROPA, en el tema de l’aire
lliure es pot veure com, en aquesta estimada per diversa Europa, es
trenen tradicions, creences, idees i mites sobre la relació de les
persones amb la natura i amb la vida a l’exterior.
Una àmplia panoràmica s’obre amb aquest contingut. Entre les seves
múltiples lectures, des del Sud podem recordar la frase d’aquells
companys danesos que, des del Nord, ens diuen: no hi ha bon o mal
temps, només hi ha una vestimenta adequada o inadequada.
Al Sud els nostres infants necessiten, cada cop més, poder gaudir del
contacte amb la natura i la vida a l’exterior. De la mateixa manera

que, a principis del segle passat, les escoles de bosc o del mar varen
representar un salt qualitatiu per a la salut dels infants i per desen-
volupar una bona pedagogia, ara, igual o més que al segle passat, als
nostres infants els cal poder gaudir de la vida a l’aire lliure.
En aquest petit espai només volem reclamar, amb tota la nostra
força, aire lliure per als nostres infants. Aire, per poder respirar
millor, per gaudir d’una més bona salut, per oxigenar tot el cos.
Lliure, per poder descobrir, tot aprenent-les, l’abast de les pròpies
possibilitats de moviment, d’equilibri, d’agilitat, de força, de coope-
ració, d’harmonia.  
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protegeixen de les malalties. Hem pro-
gressat molt, però també hem perdut
moltes coses pel camí. Presumiblement,
la nostra principal pèrdua és que sense
els nostres «aparells» moderns, ja no ens
sentim còmodes a la natura. I com més
ens allunyem de la natura, menys fomen-
tem que els nostres infants la coneguin.
És una conseqüència lògica de la nostra
manera de viure. Per tant, avui en dia
molt pocs pares ensenyen als seus fills a
reconèixer les plantes, els arbres i els ani-
mals. Els infants ja no aprenen a creuar
un riu com si fos un joc. És massa peri-
llós, i no necessiten aprendre-ho, perquè
tampoc ho necessitaran de grans.
Certament, quan siguin grans ja no hau-
ran d’arrossegar la seva barca riu amunt
entre les roques per anar a pescar.
Bàsicament, ja no cal que aprenguin
aquestes habilitats. Els ensenyem altres
coses que sí són importants per a la se-
va vida com a adults. Però tot això té
conseqüències. 

Aquest número d’INFÀNCIA A EUROPA tracta
sobre aquestes conseqüències. I sobre
les possibles compensacions generades
per la manera com creixen i com s’edu-
quen aquests infants; sobre el joc a l’ai-
re lliure en espais d’aventures o a la
natura. 

Els infants aprenen de la natura
El món en què viu un infant ha estat pre-
estructurat pels adults. Amb l’ajuda dels
adults, els infants es familiaritzen amb
aquestes estructures i poden sobreviure.
Per a cada infant, aprendre a conèixer el
món, incloent el món modern, és un joc i
un repte. Però aquesta descoberta també
té mancances: el que els infants desco-
breixen s’ha dissenyat d’avançada.
L’element de sorpresa és molt escàs i la
llibertat dels infants per descobrir jugant
és molt limitada. El món que els infants
arriben a conèixer, per molt caòtic i com-
plex que sembli, ha estat estructurat i
modelat per adults. 

Wilma Schepers i Ine van Liempd 

En una societat en què els infants cada cop tenen menys accés a la natura,
el rol de les escoles i dels  serveis educatius és vital. És en aquests entorns
on podem reviure la natura –encara que no deixi de ser una recreació– fent
que els infants tinguin un accés permanent als espais a l’aire lliure

Ha passat molt de temps des que els humans vivien a la naturalesa com els animals,
buscant menjar, un lloc on jaure o on amagar-se dels perills més immediats, com els
depredadors o les tempestes. 
Els éssers humans van evolucionar i van aprendre a utilitzar la natura. Els seus refu-
gis es van convertir en cabanes i cases, mentre la recerca de menjar (caçera) va
transformar-se en agricultura. I com que els éssers humans són animals socials,
sempre busquen la seguretat que suposa la presència d’altres persones. Així van néi-
xer els pobles, les ciutats i les metròpolis.
Amb el pas del temps, ens hem distanciat de la natura. Avui, la natura que ens
envolta és una natura «controlada»: jardins, parcs, platjes, camps agrícoles, rutes a
les muntanyes i als boscs.... la natura és bella quan la veiem per la finestra des de
dins dels nostres cotxes. 
Des d’un punt de vista cultural, la nostra actitud envers la natura és ambivalent.
Admirem i tenim una idea romàntica de la natura, però intentem mantenir-la allun-
yada. El fred i la calor, la pluja i la neu, el vent, l’herba, les mosques, els mosquits i
els ratolins. Ens protegim de la «brutor» de la natura, de la sorra i del fang, de les
plantes podrides, dels animals morts i dels fems. I si poguéssim, evitaríem tots els
perills inherents a la natura. Ja no sortim a fer un passeig pels boscs per por a que
ens piqui una paparra; no passegem sota la pluja perquè no se’ns omplin de fang les
sabates. Sempre ens sorprenen els desastres naturals: les inundacions, els terratrè-
mols, els núvols de cendra. Ens espanten. Aixequem els nostres murs i maleïm els
aspectes incontrolables de la natura. 
Els ciutadans de les societats occidentals modernes ens beneficiem d’aquests pro-
gressos. Tenim menjar i una teulada damunt nostre, i uns bons equipaments que ens

Aventures a la natura



Hi ha una diferència entre aprendre a la natura i aprendre
de la natura. La natura és capritxosa i imprevisible, dife-
rent cada dia. També a la natura seran els adults qui guia-
ran els infants en la seva exploració del món. Aprendre a
sobreviure a través del mètode de la prova-error és molt
complicat. El que la natura ofereix als infants és una har-
monia oculta que descobriran en el camí. En paraules
modernes: la natura no és digital, com moltes de les nos-
tres estructures modernes, sinó analògica. Les causes i
les conseqüències no sempre tenen una relació directa i
unívoca, sinó que conceptes com la sort, o la coincidèn-
cia, també són importants. 
Per descomptat, en realitat el contrast descrit en aques-
tes línies no és tan exagerat. Però exagerar el contrast
ens serveix per entendre què pot oferir la natura als
infants, i què oblidem. Afortunadament, encara hi ha
molta «natura» en la nostra vida urbana moderna, i per
sort encara podem oferir als infants uns entorns «natu-
rals» perquè hi juguin: uns espais de joc a l’aire lliure de
qualitat, on puguin descobrir la natura de manera inde-
pendent i imaginativa.
El joc lliure, desestructurat dels infants els ensenya a
conèixer-se a si mateixos, els lligams que estableixen
amb els seus companys de joc es fan més forts i des-
envolupen la seva creativitat. 

Els infants se senten bé a la natura
Els éssers humans estan dissenyats per viure a la natu-
ra. El nostre sistema intestinal es va dissenyar per men-
jar fruita, fruits secs i llavors, i fisiològicament estem
preparats per fer l’esforç de buscar el nostre propi ali-
ment. Sobrevivim alternant els esforços i el descans, i
equilibrant els nostros esforços mentals i físics. Tot i
això, la nostra vida moderna s’allunya de les nostres ne-
cessitats físiques, i paguem un preu per això: patim
malalties derivades de la civilització, i malauradament
aquestes malalties cada cop afecten més els joves. Els
nostres infants estan massa grassos i com el seu com-
portament ultraenergètic ens preocupa, ràpidament l’e-
tiquetem com a TDAH (transtorn per dèficit d’atenció i

hiperactivitat). Tot i això, nosaltres som responsables
dels infants, i hem de ser conscients del que necessiten
per al seu benestar. El joc a l’aire lliure els proporciona
l’oportunitat de créixer en harmonia amb les seves
necessitats físiques. Jugant a l’aire lliure, corrent, can-
viant de ritme, fent jocs de pilota i jocs que requereixin
força, els infants aprenen a conèixer el seu cos, apre-
nen què és l’esforç i què la relaxació i també el plaer
que se sent recuperant l’alè estirat a l’herba. 
Moltes investigacions demostren que jugar a l’aire lliure i a
la natura equilibra els infants i els permet un benestar físic.
Un projecte de recerca va comparar dos grups d’infants:
un grup que cada dia jugava com a mínim dues hores a
l’aire lliure en un espai «tradicional» (amb una estructura
per escalar i un sorral) i un altre grup que cada dia passa-
va més hores fora que dintre l’escola, i que jugava en un
espai «natural» amb arbres, roques, terrenys desiguals i
cordes per pujar als arbres. Aquest segon grup no només
emmalaltia menys, sinó que la seva concentració i les
seves habilitats motores eren millors.1

La natura genera autoconfiança en els infants
La natura no és un entorn idíl·lic. També comporta
perills reals. La por s’associa al perill: ens empeny a
protegir-nos. Hem d’aprendre a conviure amb la por.
NO tots els perills són incontrola-bles. El perill de
caure d’un arbre es pot controlar si aprens a pujar-hi,
i no t’ofegués si aprens a nedar. Quan es tracta de
reconèixer i de controlar un perill, els adults són molt
importants per als infants. Tots els adults mantindran
un infant lluny d’un perill incontrolable per protegir-lo.
En principi, però, ensenyen els infants a conviure amb
els perills controlables. El trànsit ens proporciona un
bon exemple d’aquest fet: cap adult no permetria que
un infant molt petit jugués sol al carrer;  un infant una
mica més gran només pot jugar al carrer si promet no
baixar de la vorera, i els ensenyem a mirar a dreta i
esquerra abans de creuar qualsevol carrer, encara que
no passin cot-xes. Així és com són –i com han de ser–
les coses, perquè els adults saben què és el trànsit i
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com fer-hi front, i ho ensenyen als seus
fills pas a pas. Però què succeeix si els
adults veuen un possible perill però no
saben com controlar-lo? Mantindran
els infants allunyats d’aquest perill i no
els ensenyaran com enfrontar-s’hi.
Això sembla ser cada cop més comú quan
es tracta del joc lliure dels infants. Els
adults es deixen influenciar per la manca
de familiaritat amb aquesta mena de joc,
i pels perills de jugar a l’aire lliure. Els
infants, en canvi, adoren jugar a l’aire lliu-
re. Hi ha moltes més coses a experimen-
tar i a descobrir fora que dins. Pots deixar
volar la imaginació, usar tota mena de
materials naturals (pals, fulles, sorra,
aigua), fer molt soroll. Literalment 
–i també figuradament– hi ha més espai.
Són els adults, i no els infants, que neces-
siten ajuda en aquests casos per superar
les seves pors i preocupacions. 
I això és urgent perquè vivim en una
societat on la paraula «seguretat» és
una part essencial del pensament de
molts adults, gestors i polítics. En el
seu cap, la naturalesa és quelcom
romàntic, però insegur. I és una llàsti-
ma, perquè els infants no només apre-
nen moltíssim jugant a l’aire lliure en
entorns naturals, sinó que a més estan
més contents i aprenen a reconèixer i a
controlar els perills. Per tant, jugar a
l’aire lliure proporciona als infants la
oportunitat de desenvolupar la seva
autoestima.

Wilma Schepers i Ine van Liempd

1. (Grahn,1997)
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els caps de setmana. La col·laboració i
una aproximació holística al tema acon-
segueixen els millors resultats.

Mesures «Mix and match»
La recerca mostra que l’impacte és més
gran si diferents tipus de mesures s’ini-
cien alhora:

1. encoratjar una major activitat al pati de
l’escola;
2. permetre que els infants vagin a l’es-
cola a peu o en bicicleta;
3. augmentar el nombre de classes d’ac-
tivitat física i fer qualsevol canvi necessa-
ri en el programa;
4. encoratjar les famílies perquè facin
més activitats físiques fora de l’escola;
5. aconseguir que els mestres de l’esco-
la (el director de l’escola) promogui l’es-
cola com una escola físicament activa.

Els pares també poden encoratjar els
seus fills a ser més actius. Com a pare,
pots seguir el fil al teu fill i ajudar-lo quan
vulgui començar una activitat. A la majo-
ria de països, els infants fan més activi-
tat física durant el cap de setmana que
en els dies d’escola. A Noruega és a l’in-
revés. Això vol dir que els infants nor-
uecs estan més actius a l’escola i al fora

L’activitat física també ajuda els infants
i els joves a desenvolupar una millor
imatge de sí mateixos i a tenir més
habilitats socials.

Sabem què funciona!
En els últims anys, hem après molt
sobre quines mesures motiven que els
infants siguin físicament més actius. Per
exemple, sabem que els programes
adreçats a grups d’infants i joves són
més efectius que els programes indivi-
duals. Les mesures encara tenen més
impacte si s’inicien diversos programes
alhora, i si tenen en compte l’entorn en
què els infants passen més temps. Per
exemple, el disseny del pati de l’escola
es pot fer servir per posar en marxa més
jocs i activitat, alhora que les classes
d’activitat física poden centrar-se en
estimular una major activitat física i en
desenvolupar habilitats motores. Quan
es planifiquen noves mesures, també és
important considerar la xarxa social glo-
bal a què pertanyen els infants i joves, i
el tipus d’entorn físic en què viuen i se
socialitzen. Les mesures seran molt més
efectives si les famílies, l’escola i els
serveis fora escola treballen conjunta-
ment per garantir un nivell més alt d’ac-
tivitat física, tant els dies d’escola com

Dagfinn Krog

El joc i les activitats a l’exterior per als infants entre 0 i 10 anys a Bodo,
Noruega

Tots coneixem els efectes positius de l’activitat física diària. Per tant, fem una mira-
da introductòria al programa nacional d’activitats per als infants de Noruega, ano-
menat «A l’escola, els infants necessiten com a mínim 60 minuts d’activitat física
cada dia. Les activitats haurien de ser variades i incloure nivells moderats i elevats
d’esforç» (aquesta és la recomanació oficial de les autoritats sanitàries).

Activitat dels infants de 9 anys comparada amb la dels infants de 15 anys
Una enquesta recent entre infants de 9 anys noruecs mostra que un 75% de les
nenes i un 91% dels nens compleixen aquest objectiu. La mateixa enquesta es va
fer a nois i noies de 15 anys. En aquest grup d’edat, només un 50% de les noies i
un 54% dels nois feien prou activitat física. Conclusió: molts infants i joves de
Noruega no fan prou exercici. Que en facin és un gran repte. Les famílies, els mes-
tres, les administracions escolars i els organitzadors d’activitats de lleure per a
infants i joves han de fer un esforç per garantir que tots els infants i joves del país
facin més activitat física. 

Repercussions positives
L’activitat física té molts efectes positius en la salut dels infants i dels joves.
Similarment, la manca d’exercici té molts efectes negatius en la salut. Una activi-
tat física regular és essencial per al creixement normal, per al desenvolupament
dels infants i dels joves. L’activitat física en els anys de formació pot prevenir força
malalties i problemes, tant durant la infància i l’adolescència com en altres etapes
posteriors de la vida. La recerca ha demostrat que l’activitat física també és impor-
tant per a la salut mental dels infants i dels joves. Tenen menys canvis d’humor,
són menys ansiosos i també es redueix la probabilitat de patir una depressió.

Els efectes 
positius de l’activitat física
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escola, en activitats organitzades fora de l’escola, que
quan estan amb els seus pares. Com a pare, pots fer
moltes coses que estimulin una major activitat dels teus
fills quan no siguin a l’escola, o quan facin activitats
recreatives. Per exemple, sortir a passejar pel bosc és
una excel·lent tradició familiar.

Col·laboració entre clubs esportius i escoles
El moviment esportiu juga un paper important en l’acti-
vitat física de molts infants i joves. Però els infants i
joves amb més necessitat d’activitat física sovint són
justament els que no participen de cap modalitat espor-
tiva organitzada. Fomentar la col·laboració entre les
escoles i els clubs esportius –per exemple, en l’organit-
zació de les activitats extraescolars– podria ser una
manera d’aconseguir que els infants i els joves siguin
més actius.

Dagfinn Krog, consultor senior.
dagfinn.krog@bodo.kommune.no

Totes les fotos: Kari Valberg, 
(paisatgista de l’Ajuntament de Bodo)

Una mirada breu a Bodo
A Bodo, l’activitat física és part dels plans de desenvolupament dels infants, i comença fins i tot abans del
seu naixement amb activitats de natació i d’exercici físic per a les dones embarassades durant el seu hora-
ri normal de treball, sota la supervisió d’una llevadora –aquesta activitat física ocupa un 20% del seu temps
de treball. Aquest és un oferiment que es fa a totes les dones embarassades que treballen al municipi de
Bodo. L’objectiu és enfortir la salut de les mares, de manera que puguin treballar fins ben avançat el seu
embaràs i que alhora se centrin en el valor de la formació. 
En els últims anys, ens hem centrat més en les mesures de cooperació i en establir uns estandards per
escrit, incloent plans de manteniment quan es millorin les instal·lacions de l’escola dedicades a l’activitat
física o quan se’n planifiquin de noves. En aquests processos també participen els infants i els treballadors
de l’escola. Com que els patis estan oberts a tota la ciutadania durant les tardes, també demanem l’opinió
de les famílies i dels organismes locals lligats a l’escola o al parvulari. El mateix edifici de l’escola, quan se’n
planifiquen de noves, ha de dissenyar-se com un element més integrat a l’espai del pati, i en el seu disseny
s’han de considerar factors com el vent, el soroll, la pols o la creació d’un espai cobert per quan plogui. Es
poden crear escultures artístiques per usar-les com a seients, com a espais de jocs, per fer-hi escalada, etc.
Per garantir un bon manteniment, els mestres i treballadors de l’escola rebran informació i formació en cer-
tes rutines que contribueixen a mantenir uns patis o espais interiors de qualitat i segurs. 

Parvularis 
Als parvularis, els infants passen tant temps com es possible a l’espai exterior, siguin quines siguin les con-
dicions metereològiques. La norma és que els infants passin 6 vegades el temps que passen a l’interior de
l’edifici a l’àrea d’activitats en el pati o espai exterior de l’escola. Això és un mínim. Un pla local, «Estandards
per a la qualitat als parvularis», determina què ha de contenir aquesta àrea d’activitats, des de zones diver-
ses fins a elements clàssics que es puguin fer servir tot l’any. El pla fa èmfasi en les zones de joc (mun-
tanyes, espais per escalar, arbres) més que en els equipaments i instal·lacions. A més, com que sabem que
la natura és la millor font d’activitat, els infants surten sempre que poden a passejar als parcs i als boscs
més propers, i fan pícnics tot sovint. Alguns parvularis estan especialment dissenyats perquè els infants
facin vida a l’exterior durant tot l’any. Són els «parvularis a l’aire lliure», on els infants aprenen a usar nava-
lles i destrals, a fer foc, etc.
Diversos estudis conclouen que l’accés a la natura és diferent segons si el pati de l’escola té qualitat o no
en té, perquè la mateixa natura fomenta la fantasia, la variació, la creativitat, l’emprenedoria i el sentir-se
bé –i també estimula la creativitat en l’asfalt!  
Però quan els infants de 6 anys comencen a anar a l’escola, troben patis de molts tipus. Per això
l’Ajuntament ha fet un pla per millorar i estandarditzar els patis de les escoles, donant importància a l’es-
tètica, a la varietat d’espais i a uns estandards alts de qualitat amb uns requeriments i unes despeses de
manteniment mínimes. Entre aquestes zones hi ha diferents espais per jugar a pilota, gronxadors col·lectius
(on poden jugar entre 2 i 8 infants), àrees per jugar a escacs, per amagar-se, per anar en bicicleta i per 
saltar a corda.
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Carme Cols

Sovint la manca d’espais a l’escola pot esdevenir una oportunitat per oferir
als infants recursos molt valuosos. Els infants, les famílies i els professionals
poden aprendre a redescobrir el seu entorn, i fer activitats fora de l’escola
estimula la curiositat dels infants per mirar més enllà del pati de l’escola

Per moltes de les mestres avui amb cabells blancs, la primera escola va ser el carrer.
Un espai viscut intensament on el joc i les relacions potenciaven i feien créixer la nos-
tra curiositat per descobrir, inventar, crear...  La paraula  «recreo» era  sinònim de lli-
bertat per poder jugar, un espai per retrobar amics del carrer, grans i petits i poder
continuar el joc que fèiem al carrer.
Avui les velles paraules de Ferrière descriuen situacions ben diferents «El nen estima
la natura i l’hem ficat en cambres tancades; li agrada donar un objectiu a les seves
activitats i l’hi hem tret; li agrada moure’s i l’hem immobilitzat; li agrada parlar i l’hem
fet callar; volia raonar i ens dirigíem només a la seva memòria; volia seguir la seva
fantasia i l’hem impulsat a fugir-ne; volia ser lliure i l’hem ensenyat a obeir passiva-
ment». Paraules que et fan pensar que, en cas de no disposar d’espais exteriors dig-
nes, el que cal és obrir les portes de l’escola per sortir i anar més enllà de l’empo-
brit entorn del ciment.
L’escola i l’entorn poc favorable de l’escola, ens pot fer despertar i enginyar-nos
per sortir de l’escola. La natura la trobem a  les places, als racons i raconets dels
llocs propers que dia a dia trepitgem. Llocs privilegiats on, a l’entorn d’una petita
font, passen coses. Cal solament  retrobar aquesta font infinitat de vegades per
descobrir el cargol, la formiga, les olors, la veïna, l’avi, el gos,... Sortir d’una forma
sistemàtica per crear lligams amb el territori. Trobar i retrobar, amb els amics de
l’escola, amb la família, espais i llocs que ens els fem nostres per viure amb l’es-
cola i fora de l’escola. 
Aquesta és una escola oberta a tot el que està al voltant dels infants. Volem viure
amb tots els sentits els espais! Un lloc viscut és capaç de generar una imatge nítida 
que proporciona símbols, records que ens vinculen amb els altres, que generen, a
més, seguretat afectiva, profunditat i el desig d’expressar-se. 

Com crear natura quan no hi ha espai exterior



La utilització dels espais i dels serveis públics ofereix un
marc per conèixer, interrelacionar-se, comunicar i fer
créixer diferents experiències col·lectives.
Cada proposta, cada activitat, cada recorregut al voltant
de l’escola és una excusa per conèixer l’entorn, per  tro-
bar i retrobar els entorns on viuen els infants. Junt amb la
seva família han viscut indrets que des de l’escola
podrem redescobrir. Una font, un estanc, un parc amb
animals aquàtics... cadascú trobarà, en el seu barri, poble
o ciutat el racó on es podrà reconèixer.
La continuïtat i els ritus generen punts de referència que
faciliten la creació d’un clima serè i respectuós que con-
tribueix a l’aprenentatge de l’infant; li serveix per aprendre
a anar pel carrer, per mirar, per parlar amb altres infants i
amb adults mentre es capten mil petits detalls que es van
enregistrant per al futur.

Sortir al carrer en ciutats com Cornellà comporta una
gran responsabilitat, que és assumida conjuntament per
la família i l’equip de professionals de la llar. Se sortirà
al carrer amb el nombre suficient d’acompanyants per
donar seguretat i crear un ambient tranquil, ple de pos-
sibilitats i d’interessos individualitzats i col·lectius. 
El carrer, les places, els parcs, són els escenaris on els
infants ens mostren les seves vivències i preferències
del que viuen fora de l’escola. Un sortir que ens fa tro-
bar la complicitat  amb les famílies i l’entorn, projectant
l’escola oberta a la comunitat i al territori.

Carme Cols
Mestra de les escoles bressol municipals 
de Cornellà de Llobregat
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Abans de fer cap planificació, resulta
interessant avaluar les àrees amb un
gran valor o potencial per al joc (els
diferents relleus del terreny, els ele-
ments naturals, la facilitat d’accés, la
proximitat a les escoles, a les asso-
ciacions...). En aquest sentit, es pot
dissenyar un mapa de la «intensitat
de joc» que pot ser de gran ajuda
quan es planifiqui un espai de joc o
un pati.
A un nivell més polític, l’estratègia global
de redistribució dels espais de joc desen-
volupada per Bruxelles Environment és
una de les prioritats del govern per res-
pondre al repte demogràfic al qual s’en-
fronta a la regió de Brussel·les: la població

En relació a la planificació de les àrees
de joc, no és tracta només de pensar en
els patis a les escoles o als espais infan-
tils als parcs, sinó que cal pensar a
augmentar la capacitat de jugar als
espais públics. Cal contemplar, per
exemple, la presència d’elements infor-
mals que estimulin el joc en l’entorn
natural o urbà o, a la inversa, cal inte-
grar les característiques del paisatge
(els arbres, les zones més elevades, les
pujades i baixades del terreny) en l’àrea
formal de joc. 
Quan això és possible, hauríem d’evitar
els espais de joc tancats. Ben al contrari,
hauríem d’engrandir-los i permetre que
s’integrin en l’entorn general. 

Cécile Duvivier

Jocs per a una regió sencera i molts infants a la ciutat… Aquest és un somni
que pot fer-se realitat, i aquest és el repte al qual volem fer front!

El joc és un component essencial de la qualitat de vida en una ciutat. Contribueix al
desenvolupament psicomotriu, físic i social dels infants i dels adults. Per aquest
motiu, el 2009 Bruxelles Environment, com a administració pública, va dur a terme
una avaluació quantitativa i qualitativa dels espais de joc i les instal·lacions esporti-
ves de tota l’àrea de Brussel·les. Aquest organisme, que gestiona 55 espais de jocs
i instal·lacions esportives a 38 parcs de la regió, volia obtenir una anàlisi específica,
amb dades significatives, que li permetés comparar l’oferta global d’aquests espais
amb les necessitats reals de l’àrea de Brussel·les. 
En total es van comptabilitzar més de 300 àrees de joc, tant regionals com munici-
pals. Es van identificar clarament les àrees amb deficiències, que immediatament
van passar a formar part de les prioritats en el calendari d’accions de millora dels
espais. Les àrees més deficients es concentren als barris més empobrits de
Brussel·les on, en general, la disposició de l’espai públic i privat impedeix comptar
amb tants equipaments i espais de joc com seria necessari per cobrir la important
demanda. 
D’altra banda, hi ha una evident manca d’espais i d’àrees habilitades per a les 
famílies, per als infants amb discapacitats i per als infants d’entre 10 i 12 anys.
Des d’un punt de vista qualitatiu, hem complementat els nostres coneixements amb
observacions de camp i amb reunions celebrades a diverses escoles de Brussel·les
per conèixer les opinions dels infants en persona. En general, els infants prefereixen
la qualitat i la simplicitat de les àrees on poden jugar de moltes maneres a una ofer-
ta excessiva de mòduls de jocs concentrats en un pati clàssic. L’ús del pati sovint
està lligat a un equipament que quasi sempre es planteja amb un ús unívoc, molt
determinat. Les tipologies d’àrees de joc (aventura, natura, esports, temàtiques...)
han de diversificar-se, en un intent que esdevinguin complementàries. També volen
destacar la importància només relativa de les infraestructures. Els infants diuen que,
fins i tot en àrees de joc «formals», l’espai entre les infraestructures és important.
«Sobretot juguem entre els diferents aparells», diuen els nens.

Juguem a Brussel·les!

Tancament definit 

d'una manera 

molt estricta. 

Tancament definit 

d'una manera 

menys estricta.

Sense 

cap 

tancament.

Estudi per a una redistribució de les àrees de joc i esportives a la regió 
de Brussel·les - Brat sprl/Kind&Samenleving vzw.
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s’està rejovenint, hi ha una demanda crei-
xent d’àrees verdes i d’àrees públiques...
Els espais de joc es consideren un repte
per construir la ciutat del demà.
L’estratègia del govern té com a objectiu
crear una «xarxa d’espais de joc» a
Brussel·les. D’acord amb això, el govern vol
integrar els diferents espais on es distribueix
el joc (el carrer, el barri, la ciutat i la regió) i
millorar les connexions entre les àrees de
joc «formals» (infraestructures) i les àrees de
joc «informals» (parcs, jardins públics...).

Com a part d’aquesta estratègia s’han
establert diversos principis i línies d’ac-
tuació, com ara: 

• Donar prioritat a les accions a desen-
volupar en les àrees on s’han diagnosti-
cat deficiències.
• Agrupar els agents que intervenen en
el procés i organitzar una «xarxa» en els
quatre nivells o espais de distribució que
s’han identificat (carrer, barri, nivell
municipal i nivell regional)
• Diversificar l’oferta i incrementar la
inventiva i l’originalitat dels espais de joc;
• Estimular la creació d’àrees informals
de joc i situar elements que estimulin el
joc en els espais públics. 
• Integrar la participació dels infants i
dels seus usuaris futurs en la planifica-
ció dels espais públics.
• Incrementar l’oferta per als sectors de
població que estiguin poc o gens repre-
sentats en l’oferta actual (preadoles-
cents, infants amb discapacitats…).

En termes concrets, Bruxelles Environment
ha inaugurat unes noves àrees de joc que



són innovadores i originals, i per fer-ho ha
seguit un procés participatiu. Entre aques-
tes àrees  noves destaquen:

Georges Henri: Els infants de la zona i
un arquitecte van participar en la crea-
ció d’aquest espai de joc, i el resultat va
ser sorprenent! En aquesta àrea, que és
única, coincideixen originalitat, diversitat
i aventura.
Porte de Hal: situada a una zona històrica
i envoltada per tres barris sociològicament
molt diferents, el castell gegant i la vila
medieval envoltada de sorra blanca de
l’espai de joc de la Porte de Hal ofereix als
infants somnis i aventures diverses.
Ursulines: L’espai de joc de la plaça de
les Ursulines va prendre forma després
d’un concurs d’idees obert als estudiants
universitaris d’arquitectura i del treball de
diversos professionals de la construcció. I
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quina forma! Inaugurada el 2006, la plaça de les
Ursulines acull els patinadors en línia, els joves que fan
monopatí, els que van en patinet i els que fan servir bici-
cletes MBT i també complau els vianants que busquen
entreteniment. 

Hi ha més projectes i espais planificats seguint la idea i
les reflexions sobre «xarxa» d’espais de joc:

Laeken Park s’ha identificat com un dels indrets que pot
acollir una àrea recreativa d’importància regional. En
particular, el projecte que s’està duent a terme es basa
en un concepte d’un espai molt obert. Tot i que no està
gaire equipat amb infraestructures de joc, Laeken Park,
amb les seves grans extensions de terreny i la seva
gespa, té un potencial important per al desenvolupa-
ment d’activitats de lleure. Bruxelles Environment té
plans per incrementar l’oferta i les possibilitats de joc,
especialment amb el desenvolupament d’una «platja
verda» amb fonts, hamaques, àrees de joc, taules de
pícnic, quioscs i diverses estructures…).

El King Baudouin Park, immers en un procés de redisseny
complert, ha permès avaluar l’ús d’aquesta nova eina, el
«mapa de la intensitat de joc». Les escoles dels voltants i
els infants que van al parc van contribuir a fer una anàli-
si de camp, permetent identificar les àrees informals de
joc (l’àrea de matolls per a les bicicletes MTB, l’escultura
del parc com a lloc de trobada per als joves…) i integrant-
les en les línies mestres que defineixen el nou disseny de
les àrees de joc del parc.
Al Bonnevie Park, al cor de Molenbeek, un barri vell i
densament poblat de l’oest de Brussel·les, s’està
construint una nova zona de joc. Imaginada pels
infants del barri, que han estat involucrats des de l’i-
nici del disseny d’aquesta nova zona, i supervisada
pels despatxos d’arquitectes Suede 36 i Buurthuis
Bonnevie, l’àrea de joc del parc és representativa de
la voluntat participativa de Bruxelles Environment.
Aviat els habitants del barri podran gaudir d’un univers
de colors, dinàmic i original en un parc viu. 
A internet es pot consultar un mapa interactiu de les
àrees de joc a Brussel·les (www.bruxellesenvironne-
ment.be>Particuliers>Espaces verts, faune et flore>Jeux
et Sports).

Cécile Duvivier, Servei de Desenvolupament 
i Participació - Divisió Espais Verds, Bruxelles Environnement
cdu@ibgebim.be
Fotos de: Cécile Duvivier



Fredrika Mårtensson

Els espais verds i l’entorn natural s’associen a diversos paràmetres de salut.
Alguns estudis nòrdics sobre els infants de les escoles bressol i els parvularis
ens poden donar algunes pistes sobre la manera com les característiques 
específiques del joc infantil en espais exteriors poden contribuir a la seva salut

Fa uns deu anys. Antony D. Pellegrini i Peter K. Smith van escriure que els científics,
quan estudiaven el joc i l’activitat física, sovint havien centrat massa la seva atenció
en la incidència del joc simbòlic en el desenvolupament social i cognitiu dels infants.1

Aquests dos investigadors volien subratllar el fet que el joc físic i altres activitats
motores bàsiques no només són un pas cap a la maduresa en el comportament, sinó
que també juguen una funció important en el desenvolupament de la força, la resis-
tència i la integració de tota l’activitat motora, així com en l’habilitat d’interpretar els
sentiments i dominar l’entorn. En aquest sentit, la recerca sobre els nivells d’activi-
tat física dels infants en diferents tipus d’entorns de joc s’està convertint en un tema
de recerca. Avui en dia, també es fa necessària una recerca que se centri en les
expressions concretes del joc d’activitat física, una recerca que investigui com varien
depenent del lloc on es faci, i quina significació poden tenir en el benestar i en la
salut de l’infant.
En molts estats del benestar hi ha certa preocupació per la salut dels infants. Els
nens passen moltes hores fent activitats sedentàries (anant en cotxe, fent servir l’or-
dinador, mirant la televisió) i de vegades la seva vida quotidiana no inclou gaire opor-
tunitats de fer activitats més físiques. També hi ha força preocupació per la salut psi-
cològica dels infants, amb problemàtiques com la baixa autoestima (sobretot en les
nenes) i les dificultats per concentrar-se, en aquest cas, sobretot en els nens. La
qüestió és si els entorns verds adjacents a les escoles poden ser factors importants
per a la prevenció de la salut pública, si es dóna als infants l’oportunitat de fer-hi
activitats físiques i de recuperar-se de la fatiga mental.
Als països nòrdics la tradició és donar als infants molta llibertat de moviments i mol-
tes oportunitats de jugar a l’aire lliure. A les escoles infantils és habitual que els
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infants passin dues o tres hores diàries
fora, a l’aire lliure; de fet, hi ha una ten-
dència creixent en favor que els infants
passin tot el dia a l’aire lliure. Les dades
estadístiques disponibles sobre els
infants indiquen que fins als 12 anys
d’edat fan prou activitat física. No obs-
tant, comença a ser normal que els
infants vagin en cotxe a tot arreu o bé
que, per la preocupació dels seus pares,
no s’allunyin massa de casa o fins i tot
no en surtin. Ara bé: com a resultat de
pràctiques antigues de planificació de
l’espai públic, en els països nòrdics
abunden els entorns lliures de cotxes
que ofereixen als infants molts espais i
equipaments de joc i de natura.

Estudis sobre l’entorn de les escoles
i la salut
Diversos estudis desenvolupats a països
nòrdics han clarificat com la interacció
amb l’entorn immediat influeix en el joc a
l’aire lliure dels infants. A Suècia i als
Estats Units, diferents recerques han ana-
litzat els efectes en la salut dels infants
dels diferents dissenys d’espais de joc a
l’exterior –determinats per les OPEC
Outdoor Play Environment Categories
(Categories d’Entorns Exteriors per al joc).
Aquesta categorització implica que es
juga més en les àrees exteriors verdes,
obertes i espaioses en les quals els espais
oberts i les estructures de joc estan dis-
perses per la natura, incloent els arbres,
els matolls i els terrenys muntanyosos.
Fins ara, els estudis han demostrat que el
nivell d’activitat física i la capacitat de
concentració dels infants són més alts en
els entorns on el potencial de joc és més

El joc a l’exterior, 
al cor de la promoció de la salut

important. L’accés a zones verdes també
genera un altre benefici per a la salut dels
infants: tenen uns nivells més elevats de
radiació ultravioleta.

El joc de fusió i transformació
Les seqüències de vídeograbacions d’in-
fants petits jugant a l’aire lliure, en
entorns verds, desvetllen la finor amb
què es relacionen amb els cossos i les
activitats dels seus companys de joc i
amb les característiques de l’entorn. Per
coordinar les seves accions –sovint sob-
tades i ràpides–, els infants depenen de
la comunicació no verbal, que inclou els
moviments, les expressions facials i el
llenguatge corporal. En un entorn verd,
una activitat típica dels infants petits és
el «joc de fusió i transformació», amb un
canvi constant de posicions entre els
infants que juguen i un domini del pen-
sament associatiu que converteix aquest
canvi en un estat de transformació per-
manent. 
Per al joc a l’espai obert és crucial l’a-
bundància de materials solts. La mani-
pulació de materials proporciona con-
fort, fa més senzilla la negociació amb
els companys de joc i possibilita l’ela-
boració en els diferents espais. Les for-
mes en el disseny dels espais conviden
a desenvolupar-hi activitats específi-
ques, com córrer i escalar, però el pai-
satge de l’entorn també l’aprofiten per-
què els aporta aspectes globals d’apro-
ximació que faciliten canvis ràpids i
acurats de delicada interacció corporal.
Quan els infants van d’un lloc a l’altre,
estan coordinant els seus moviments
mentre es diverteixen pujant turons,



baixant pendents o corrent per zones
planes. Sovint també criden o assenya-
len coses amb pals, o canvien de rol
–com si fos un teatre– quan es bellu-
guen entre zones amb característiques
diferents. En general, els espais inte-
grats en la natura augmenten les ganes
de jugar. Sembla que les preocupacions
pels canvis de lloc i del cos se subordi-
nen a l’aspecte narratiu del joc. Quan
se’ls demana, els infants sovint expli-
quen amb molt detall per on s’han
mogut i quines coses han fet, però no
distingeixen o no semblen recordar tan
bé què representaven els diferents
objectes i caràcters. Quan se’ls pregun-
ta què semblava, per exemple, un ram
de pals recollits de terra, ofereixen un
ampli ventall de suggeriments: «Si dis-
pares a algú; o pot ser una guitarra, o
una flauta, o una trompeta».
La sorpresa és un ingredient important
en tots els jocs, però a l’exterior l’esce-
nari sembla fet expressament per a l’a-
parició de sorpreses una i altra vegada,
en qualsevol moment. El joc s’articula al
voltant d’indrets i objectes associats
amb situacions d’excitació, com ara els
gronxadors, els turons i els animals
«perillosos». En aquest equilibri entre l’e-
moció i la por, els infants sovint han de
clarificar la seva actitud de joc i reforçar
una atmosfera positiva.

Conseqüències en la salut d’una bona
experiència de joc i d’espai de joc
Per tant, què significa per al benestar i
la salut d’un infant, a curt i a llarg ter-
mini, la interacció dinàmica amb la
natura i amb diferents espais de joc?
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Com a investigadors, hem d’esbrinar com capturar l’ac-
tivitat recreativa  en els espais oberts com a part inte-
gral de la vida de l’infant en aquests espais. 
En general, sortir a l’exterior fa que els infants desenvo-
lupin una major activitat física, però ara sabem que uns
entorns variats, espaiosos i verds encara els fan més
actius. Una raó que explica això és que el joc a l’aire lliu-
re, en espais verds, crea situacions de joc obertes i fle-
xibles. Aquestes situacions no només estimulen l’agilitat
física, sinó també l’agilitat mental. Un altre aspecte
important també és el to emocional positiu que genera
la proximitat entre els infants i entre aquests i la natura.
Les característiques del joc a l’aire lliure fan més fàcil
que els infants s’afegeixin a una situació de joc, o se’n
desentenguin, o fins i tot la canviïn depenent del què
senten i del què volen en aquell moment. 
El psicòleg ambiental finès Kalevi Korpela ha descrit el
rol dels entorns de joc preferits pels infants en la regu-
lació de les seves necessitats socials, psicològiques i
físiques. Les emocions positives generades per les expe-
riències desenvolupades en un lloc concret, que esde-
venen part de la identitat de l’infant, també són impor-
tants per al seu desenvolupament. Aquest lligam emo-
cional amb alguns indrets determinats de la natura i
amb la vida activa a l’exterior podria mantenir-se fins a
l’edat adulta, amb efectes beneficiosos per a la salut a
llarg termini.

Espais de joc que necessiten paisatges extensos
Els espais de joc són una infraestructura important per
als infants en els paisatges a l’aire lliure. Perquè les
estructures de joc permetin quelcom més que una acti-
vitat motora previsible, cal que hi hagi espais verds a
prop, i unes extensions de terreny més àmplies perquè
els infants puguin desenvolupar-se. Les seqüències de
joc caracteritzades per la «fusió i transformació» reflec-
teixen la complexitat de l’entorn paisatgístic en què es
desenvolupen. Aquesta connexió entre cos i lloc que es
produeix durant el joc a l’aire lliure és el que fa que l’ex-
periència sigui atractiva per als infants, i possiblement

també comporta importants beneficis per a la salut. El
plaer del joc a l’aire lliure prové del fet que té a veure
amb l’exploració del món que ens envolta. El que cal
aconseguir és que tots els infants hi tinguin accés, fins
i tot en entorns urbans.

Fredrika Mårtensson investigadora 
en psicologia ambiental a la Universitat 
de Ciències Agrònomes d’Alnarp. 
fredrika.martensson@ltj.slu.se

1. Pellegrini, A.D, Smith, P.K, 1998, Physical activity play: The
nature and function of a neglected aspect of play, Child deve-
lopment, 69 (3) 577-598.
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210-217.

Mårtensson F, Boldemann, C, Blennow, M, Söderström,
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children, Health and place, 15, (4) 1149-1157.

Nordström, M, 2010, Children’s views on child-friendly
environments in different
geographical, cultural and social neighbourhoods, Urban
Studies, 47, 514-528.

Sandseter, E.B.H. (2009). Characteristics of risky play,
Journal of Adventure Education and Outdoor Learning,
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La primera sortida que vam fer, extraor-
dinària i dedicada només a nosaltres,
ens va permetre entrar en una casa pri-
vada molt antiga gràcies a un pare que
hi treballava. Els veïns que ens van aju-
dar en aquest viatge de descobriment,
la gent que ens explicava la casa (com
el fuster que feia pinotxos de fusta al
seu taller) i l’orgull de la propietària
mentre ens mostrava el seu antic forn
per fer ceràmica ens van animar a con-
tinuar aquest joc d’exploració.
Sortíem a buscar els detalls de les faça-
nes de les cases i els carrerons, obser-
vant-los a través dels binocles de carto-
lina que sempre portàvem en els nostres
passeigs pels voltants de l’escola.
Cercàvem i identificàvem formes i geo-
metries: finestres, finestres ogivals,
arcs, rosetons, escuts d’armes i merlets
de castells.
En totes les sortides, els nens feien fotos
dels rètols amb els noms dels carrers, les
places i els carrerons. També vam fer un
gran mapa que permetia que tothom tro-
bés la seva ruta.

Anant… tornant… anant... Sortir regular-
ment, cada setmana, esdevé una rutina:
es transforma en un estil d’escola. 
Ara és habitual veure el nostre grup pels
voltants de l’escola; anem cada cop
més enllà, ampliant el cercle de conei-
xements i de coneixences, mantenint
els nostres contactes i teixint noves xar-
xes de relacions en una àrea que cada
cop és més familiar i hospitalària.

Maria Teresa Bellucci, executiva del
Departament de Serveis Educatius i
Escoles, Ajuntament de Roma
Evita Brigini, inspectora educativa a
l’escola bressol G. Mameli
Maria Luigia De Guglielmi, autora de
l’article, és mestra i forma part del
Centro Documentazione Nidi e Infanzia 
Maria Letizia Volpicelli, mestra a l’es-
cola bressol G. Mameli, és responsable
de la producció i de la documentació del
projecte. 
antonia.labonia@comune.roma.it
www.comune.roma.it/dipscuola

Maria Teresa Bellucci, Evita Brigini, 
Maria Luigia De Guglielmi, Maria Letizia Volpicelli

En una ciutat l’espai a l’exterior està fet d’història i de vida

L’escola G. Mameli és al districte romà del Trastevere, al centre de la capital d’Itàlia,
un lloc ple d’història i de tradicions. L’escola té un pati no massa gran i parcialment
cobert per ciment, que els infants usen per jugar a fora. Els mestres van decidir adop-
tar les àrees de fora de l’escola, i d’aquesta manera els carrerons, les places i els
jardins del barri han contextualitzat una experiència tradicional d’infants que «surten
al carrer a jugar», i que amb això han construït una xarxa dins del barri. 
El resultat és una ruta de jocs, relacions, experimentació i aprenentatge, curiositat i
coneixements, descobertes i reinterpretacions dels indrets de la vida quotidiana.
El projecte implica tots els infants de l’escola i els mestres i altres treballadors, però
també les famílies, els botiguers i els artesans del barri, els avis de la residència per
a la tercera edat, diversos consultors i experts, i el personal de seguretat i els por-
ters dels vells edificis.
Sortíem de l’escola cada setmana, explorant, jugant, xafardejant, trobant-nos i
xerrant amb la gent, descobrint les activitats i els tallers i botigues dels artesans que
fan oficis antiquíssims, intentant fer les coses altra vegada a l’escola per experimen-
tar i aprendre.
Els nens i nenes van fer binocles a partir de cartolina, uns binocles que, com una
metàfora de l’exploració, van servir per centrar la seva atenció, acompanyant-los en
les seves recerques.
Sortint des de Via dei Genovesi, de vegades agafats de les mans i a vegades agafats a
una corda, els infants passaven per carrers i carrerons que havien vist molts cops i conei-
xien, però que no havien observat mai.
Les botigues, els tallers dels artesans, la residència d’avis i la resta del barri havien
rebut orientacions per donar la benvinguda als infants.

Via dei Genovesi entre l’art, la història i l’artesania
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– ensenyar un ampli repertori de jocs
populars a l’aire lliure; 
– formar i desenvolupar l’habilitat de
comunicar-se amb altres;
– conscienciar els infants del plaer de
jugar en grup.

Els jocs no només serveixen per divertir-se:
permeten que els nens estableixin rela-
cions socials i també serveixen perquè
aprenguin la llengua, enriquint constant-
ment els seus coneixements. Els infants
estan fascinats de poder crear noves
paraules i nous significats. Tant al camp
com a les zones urbanes, els infants
coneixen aquests jocs: aquest fenomen és
molt important ja que reflecteix la unitat
espiritual de tota Romania.

Mariana Norel és professora associada
a la Universitat de Transilvania, Brasov,
Romania. 
mariana_norel@unitbv.ro 

Gabriela Necula és inspectora 
del Departament d’Inspecció Escolar
per a escoles bressol, Brasov 
neculag@yahoo.com 

Lenuta Enache és directora de l’escola
bressol número 17 «Martinica», Brasov
lenuta.enache@yahoo.com

Mariana Norel, Gabriela Necula i Lenuta Enache

Les autores presenten un projecte dut a terme en una escola bressol de Brasov,
a Romania, per afavorir els jocs tradicionals que es desenvolupen a l’aire lliure

El joc sempre s’ha considerat una forma d’expressió específica dels infants, a través
de la qual poden mostrar la seva felicitat. A les escoles bressol de Romania es fa
especial atenció als jocs que es fan a l’aire lliure, la majoria dels quals «deriven» de
tradicions populars, i que s’han preservat i transmès als infants no només en el seu
entorn immediat més informal (les famílies) sinó també en el formal (les escoles).
L’escola «Martinica» a Brasov constantment promou el joc a l’aire lliure: els mestres
i educadors de l’escola infantil –coordinats per Lenuta Enache, directora de l’escola,
i per la mestra Gabriela Necula, inspectora del Departament d’Inspecció Escolar de
Brasov– han desenvolupat un projecte temàtic anomenat «De la lume adunate si-
napoi la lume date» («Recollit del món i retornat al món»), que ofereix als infants una
setmana de celebracions, de joc i d’alegria. 
L’objectiu era mantenir vius els valors tradicionals a través d’una varietat d’activitats
en què participen els infants, els mestres, les famílies i diferents especialistes.
El projecte va sorgir de la necessitat d’oferir als infants una manera divertida de jugar
fora, però que alhora tingués un missatge pedagògic clar: obrir una finestra al 
folklore romanès, que és un fenomen amb un tarannà molt sincrètic, ja que combina
–a diferents nivells– els textos poètics, les melodies, els gests, els moviments, el joc i
els costums tradicionals. Tots aquests elements són tresors molt valuosos que definei-
xen un poble, fent-lo únic i immortal malgrat el pas del temps. La força del projecte rau
en donar un valor afegit a les distintes expressions de la tradició popular, utilitzant 
diverses tipologies de jocs, en prosa o en vers, cantades o recitades: rimes infantils,
endevinalles, jocs de paraules, paraules d’afecte. Cada generació d’infants aprèn 
fàcilment i amb plaers, mostrant a més que poden afegir coses o canviar les lletres de
les cançons, adaptant-les a les demandes del món actual. 
Els objectius del projecte, adreçat als infants de 5 a 7 anys i a les seves famílies i
mestres, són els següents: 

– recuperar i promoure tradicions i costums antics;
– cultivar el respecte per les tradicions, els costums i el folklore romanès; 

Romania: la promoció dels jocs tradicionals 
a l'aire lliure per al benestar dels infants

1. La corona és rodona 

Les nenes formen una gran rotllana. Una
d’elles, amb els ulls tapats amb una
bufanda, se situa al centre de la rotllana
i comença a caminar cap a les altres
nenes, que canten: «La corona és rodo-
na, la lluna és rodona, la nena que esti-
mo és bonica».
Aleshores, totes les nenes seuen a terra,
i demanen a la nena que seu al centre
de la rotllana: 
«On has segut?»
«En una capsa»
«Per quant me la vens?»
«Si em dones una nena...»
«Com se diu?»
Aleshores la nena diu el nom d’una de
les seves companyes de joc, que cami-
na fins al centre de la rotllana i fa que el
joc comenci altra vegada.
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2. El pagès està al camp

Els infants formen una rotllana. Un d’ells se situa al mig i
escull, per ordre: «dona», «bebè», «mainadera», «gatet»,
«ratolí», «formatge» i «cubell», i comença a jugar:
«El pagès està al camp, el pagès està al camp! 
Oh! Mare meva! El pagès està al camp!
Té una dona, té una dona! 
Oh! Mare meva! Té una dona!
La dona té un bebè, la dona té un bebè! 
Oh! Mare meva! La dona té un bebè!
El nadó té una mainadera, el nadó té una mainadera!
Oh! Mare meva! El nadó té una mainadera!
La mainadera té un gatet, la mainadera té un gatet!

Oh! Mare meva! La mainadera té un gatet!
El gatet atrapa el ratolí, el gatet atrapa el ratolí!
Oh! Mare meva! El gatet atrapa el ratolí!
I el ratolí es menja el formatge, el ratolí es menja el formatge!
Oh! Mare meva! I el ratolí es menja el formatge!
El formatge és al tupí! formatge és al tupí!!
Oh! Mare meva! El formatge és al tupí!
El tupí és al rebost, el  tupí és al rebost!
Oh! Mare meva! El tupí és al rebost!
El rebost està tancat, el rebost està tancat!
Oh! Mare meva! El rebost està tancat!
El papa té la clau, el papa té la clau!
Oh! Mare meva! El papa té la clau!»

3. Muntanya amunt, vall avall 

Aquest joc és per a les nenes petites, que
han de formar un cercle a certa distància
les unes de les altres. Una de les nenes
se situa al mig i les altres en una mena de
zig-zag, mantenint el cercle i cantant les
dues primeres rimes de cada estrofa.
Aleshores entra la nena que està al 
centre del cercle, que canta les dues 
últimes rimes. Quan ella diu «Tu ets...»,
escull una de les seves companyes, que
es mou fins al centre del cercle. El joc
continua amb la segona estrofa i segueix
fins que s’acaba la cançó. 

Muntanya amunt, vall avall
Hi ha un carruatge
I de totes les nenes, 
Tu ets... la més bonica.

Muntanya amunt, vall avall
Hi ha un carretó
I de totes les nenes, 
Tu ets...  la més ben vestida.

Muntanya amunt, vall avall
Hi ha un cotxet
I de totes les nenes, 
Tu ets...  la més elegant.

Muntanya amunt, vall avall
Hi ha un mocador
I de totes les nenes, 

Tu ets...  una artista.
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Claus Jensen

L’autor presenta alguns models «radicals» de serveis a l’aire lliure que han 
tingut una influència positiva en la pedagogia infantil

Al Nord d’Europa posem els nadons a dormir fora, a les tardes. No és un fenomen
nou, sinó que fa molts anys que és una pràctica habitual tant als parvularis com a
casa. No hi ha cap raó clara per fer-ho, com passa sovint quan es tracta d’una tra-
dició: la gent ho fa, diu, perquè l’aire fresc és bo per als infants.
Pel que fa als nens més petits, hi ha la percepció bastant generalitzada que la vida
a l’aire lliure és una vida bona i sana, i aquesta convicció es reflecteix en el món edu-
catiu de diferents maneres, però especialment inspirant el projecte pedagògic d’al-
gunes escoles. 
En aquest article, evitaré fer una descripció general dels serveis infantils a
Dinamarca, i en canvi em concentraré en presentar alguns exemples més radicals
d’estructures que es caracteritzen per donar importància a la interacció entre els
infants i la vida a l’aire lliure. Aquestes institucions han tingut una gran influència en
la visió general que la població té de la natura i la vida a l’aire lliure, i en la manera
com aquesta es concep fins i tot als parvularis més tradicionals.

Skrammellegeplads
El primer exemple són les anomenades skrammellegeplads1 (la primera es va obrir l’any
1943 a Emdrup, prop de Copenhaguen, i encara existeix). En aquella època, les skramme-
llegeplads eren l’expressió d’una manera totalment nova d’organitzar els espais de joc, els
patis. El projecte s’inspirava en el paisatgista i arquitecte de jardins C. Th. Sørensen, qui al
1948 va descriure les possibilitats pedagògiques que oferia aquest espai de joc infantil:
«L’skrammellegeplads proporciona a l’infant la possibilitat de crear. Poden somniar i imaginar
i fer realitat les seves fantasies, com a mínim fins al punt de satisfer el seu esperit d’infants.
Un jardí educatiu d’aquesta mena ofereix als infants de ciutat la mateixa riquesa d’opcions
que tenen els infants de les zones rurals. Els espais de joc han d’estar equipats amb panells
de fusta, totxos, rajoles, canonades, cotxes vells, vaixells, carros, carretons i tot el que es

Els infants i la vida a l’aire lliure al Nord
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pugui definir com a «ferralla». Després de
l’escola, l’objectiu dels skrammellegeplads
era oferir un context expressiu als infants
creatius i juganers. En les dècades
següents, els skrammellegeplads es van
expandir per diferents ciutats de tot el país,
i es van enriquir amb una gran varietat d’a-
nimals (cavalls, porcs, ovelles, gallines i
conills) que cuidaven els infants. 
Els skrammellegeplads eren, i encara
són, un híbrid estrany entre la natura i la
ciutat. Aquest tipus d’institució es va
crear per donar als infants de ciutat les
millors condicions per al seu desenvolu-
pament, i s’inspiraven en la vida al
camp. A més de la relació diària amb els
animals, els infants poden picar la fusta
amb martells, tallar-la i serrar-la. 
Els 4 elements (terra, foc, aigua i aire)
sempre han estat essencials en la pedago-
gia danesa. Els infants han de poder cavar
la terra, jugar amb l’aigua, construir túnels
i rescloses i encendre un foc. Els nens que
van a un skrammellegepladser saben com
comportar-se davant d’un foc: és perillós i
per tant han d’anar amb molta cura.
Els skrammellegepladser no només són
indrets fonamentals per als infants que
hi van a jugar, sinó que han tingut una
enorme importància institucional, una
importància que va créixer sobretot en
les dècades de 1960 i 1970. 
En l’actualitat, un dels debats pedagògics
centrals és l’equilibri entre la seguretat i el
risc. En els últims anys, la tendència sem-
bla ser donar prioritat a la seguretat. Es
tracta, certament, d’un factor positiu i rao-
nable, però esdevé problemàtic quan
redueix les àrees exteriors a llocs estèrils,
molt cuidats però molt avorrits. 



Als skrammellegepladser, dècades d’acti-
vitats han servit per mostrar que els infants
gairebé mai es fan mal. L’experiència, de
fet, mostra que els infants que estan acos-
tumats a moure’s en un entorn similar
aprenen molt ràpidament com fer front als
riscs.
La mera existència dels skrammellege-
pladser ha demostrat que és possible
crear entorns que plantegin un repte als
infants, i han estat una bona inspiració
per a totes les institucions que existei-
xen avui en dia. 

Skovbørnehave
Mentre els skrammellegepladser són una
manera de traslladar la natura i la vida
camperola a la ciutat, els skovbørnehave
representen el moviment oposat: treure
els infants de la ciutat, cap al camp o als
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boscs. Aquest tipus d’institució va néixer a la ciutat de
Copenhaguen, on és molt difícil trobar espais adients per
construir-hi escoles bressol i parvularis. Per això algunes
escoles es van construir lluny del centre, i els infants s’hi
traslladaven en autobús. Als anys 1960, la raó de fons per
fer això era més la manca de terrenys per construir al cen-
tre que no pas una visió pedagògica sobre la interacció
entre els infants i la natura al camp o als boscs. 
Aquesta visió, no obstant, va esdevenir central en els
anys 1980. En els skovbørnehave2 la vida a l’aire lliure
no es limita a una pausa al mig d’un dia escolar: els
infants passen quasi tot el dia fora; surten de la ciutat
al matí i els tornen a portar al centre a la tarda. 
Normalment al bosc hi ha cabanes on poden resguar-
dar-se, però aquestes cabanes només es consideren
això, un lloc on estar-se momentàniament, ja que la
vida a l’exterior és l’objectiu central del projecte. La teo-
ria bàsica és que si els infants coneixen la natura des
dels primers anys de la seva vida, seran una generació
més atenta als problemes futurs del medi ambient. 

El 1959 un grup d’educadors i arquitectes va fundar
l’associació Dansk Legeplads Selskab (Associació
Danesa d’Espais de Joc), que l’any passat va celebrar el
seu 50è aniversari. Voldria concloure l’article referint-
me a l’objectiu principal d’aquesta associació, que és
millorar les oportunitats de joc dels infants, els joves i
els adults. A la pràctica, aquest objectiu es persegueix
mitjançant la informació i la promoció sobre espais de
jocs pedagògics que:

• protegeixin el dret dels infants a jugar;
• requereixin la participació activa de l’infant en el joc i
en el seu desenvolupament;
• encoratgin els infants a usar la seva imaginació i
fomentin l’experimentació;
• donin als infants l’oportunitat de jugar activament
amb i en la natura;
• ajudin a reforçar i millorar les relacions i experiències
entre els infants, els joves i els adults.
El fet que aquesta associació encara existeixi –després
de 50 anys– demostra la necessitat d’una estructura
com aquesta, que pugui mantenir i desenvolupar noves
possibilitats i idees per crear espais de joc pedagògics i
a l’aire lliure per als infants.

Claus Jensen, sindicalista, Secretari General del sindicat
BUPL a Aarhus
clj@bupl.dk 

1. Skrammellegeplads: la paraula es composa de skrammel
(ferralla) i legeplads (pati). És un pati o espai de joc equipat
amb ferralla que es posa a la disposició dels infants com a
«joguines».
2. Skovbørnehave: la paraula es composa de skov (fusta) i
børnehave (parvulari). És un parvulari al bosc.



Roger Prott

La planificació educativa, entre la permissivitat i la sobreprotecció, ha de
valorar les oportunitats de desenvolupament

La llei i la pràctica legislativa alemanyes1 estableixen els drets i els deures dels pares
pel que fa a la criança dels seus fills, i fixen una supervisió2 obligatòria. La Constitució
alemanya i el Codi Civil marquen els gran objectius de l’educació i la criança. D’acord
amb l’esperit democràtic i la primacia del desenvolupament lliure de la personalitat,
l’educació dels infants hauria de convertir-los en persones independents i socials,
autònomes i responsables i amb capacitat per tenir cura de sí mateixos i dels altres.
Per tant, criar un infant implica la protecció davant de qualsevol mal, incloent tant el
mal a l’infant mateix com a terceres persones –usant l’instrument de la supervisió.
És vital que cap persona no prengui mal; no obstant, tota vida té riscs. El resultat és
un conflicte irresoluble. Es podria protegir els infants posant-los en caixes petites,
com si fossin conills, permetent-los moure’s només una mica i sempre sota vigilàn-
cia. Només així els infants podrien estar segurs, i s’eradicaria el risc de posar en perill
terceres persones. Cap risc realment? Aquesta mena de supervisió nega l’objectiu
del desenvolupament lliure de l’infant, i per tant és una violació de la llei. Aquesta
restricció posa en perill el desenvolupament independent i responsable. El principal
objectiu de l’educació no és la seguretat dels infants. Els pares han de tenir l’objec-
tiu de «desenvolupament lliure» sempre present, i fer la seva tasca de supervisió 
d’acord amb aquest objectiu. En altres paraules, la supervisió mencionada per la llei
alemanya és una obligació secundària, un camí cap a la independència: no acaba
en sí mateixa ni té com a propòsit principal la «garantia de la seguretat».  

D’aquesta manera, la llei alemanya reconeix que qualsevol procés de desenvolupa-
ment està ple de riscs. El desenvolupament –la vida– no es pot calcular. Tot i que
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minimitzar els riscs actuant responsa-
blement és una obligació, sempre
poden haver-hi –i hi hauran– danys. La
«seguretat» és  gestionar els riscs de
manera competent, i no evitar-los. Un
adult competent, responsable, se
supervisa a si mateix, es «vigila». I
aquesta capacitat s’ha d’adquirir de ben
petit. Quan els pares porten els seu fills
a l’escola –i amb ells, el seu dret i el seu
deure d’educar-los–, els pedagogs d’a-
quests serveis posen en pràctica aquest
mateix dret. A més, les lleis relatives als
serveis educatius reforcen aquest dret i
també els objectius educatius. 

En contraposició a la llei vigent, hi ha
una tendència creixent a evitar qualse-
vol risc. Les famílies gairebé mai deixen
els seus fills sols, ni els deixen jugar a
l’aire lliure; els duen de porta a porta i
els localitzen via els seus telèfons
mòbils. Les regulacions de seguretat
estableixen unes normes molt estrictes,

Pedagogia: l’art de fer front als riscs, no d’evitar-los

i en alguns llocs els diners per construir
nous equipaments són insuficients. Els
pedagogs segueixen aquesta tendència.
Sovint no permeten als infants les lli-
bertats o les activitats que els pares els
permetrien a casa. 
Tot plegat es justifica dient que és per
protegir els infants. Al darrere d’aques-
ta màscara s’amaga el desig dels adults
d’autoprotecció. Cap mal, cap problema
i sembla que tot està bé. Però aquesta
aparença de benestar és enganyosa.
Una institució on no passa mai res pot
ser molt perillosa per als infants, perquè
hi ha poques possibilitats d’aprendre
com ser independent. Els accidents en
els serveis infantils es poden concebre
com una indicació que el mestre, o l’e-
ducador, va intentar acomplir les seves
tasques, les seves obligacions. Si els
pares i els mestres no prenen cap risc,
l’infant patirà el risc d’un desenvolupa-
ment limitat.  
Els educadors treballen en unes institu-
cions especialment dissenyades per als
infants: estan testades, compleixen cer-
tes normes i són segures –per sort no
estan totalment absents de riscs. Si
encara fossin més «segures», es conver-
tirien en mers contenidors per «guardar»
els infants, una mena d’equipaments

«Quan es mesura la supervisió obligatòria cal establir un equilibri entre els 
requeriments d'un nivell mínim de seguretat i d'ordre i l'objectiu pedagògic del 
desenvolupament lliure de la personalitat de l’infant.»

«El joc dels infants inclou la descoberta
de nous territoris. … En cas contrari,
s'atrofiaria el desenvolupament de l’in-
fant, i en particular el procés d’apre-
nentatge sobre com enfrontar-se a
situacions perilloses.»
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d’emmagatzematge sense cap objectiu
pedagògic. Serien unes institucions
comparables a les presons: la seguretat
seria el valor suprem, sense cap espai
per a un desenvolupament lliure i inde-
pendent.  

Quan els infants coneixen un espai, la
casa i el jardí per exemple, i juguen a
dins i a fora sols, hi pot haver accidents.
La causa dels accidents gairebé mai és
un oblit en la supervisió obligatòria. No
només encara està permès que els
infants juguin sols sense la presència
immediata d’un adult, sinó que a més
és molt necessari. La supervisió significa
ser capaç de jutjar què poden fer els
infants, tenir-hi confiança i tranquil·lit-
zar-los de tant en tant. Sota certes 
circumstàncies, els adults hauran 
d’interferir i restringir les accions dels
infants –però només temporalment, mai
permanentment. 

«Vigilar» els infants no significa seguir
constantment cada passa que fan. És
ben sabut que com més petits els
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infants –i més desconeguts per al pedagog–, més inten-
sa ha de ser l’observació, especialment en espais o jocs
potencialment perillosos. Tot i això, l’ambició educativa
permet superar aquests períodes. Els infants només
podran estar segurs si saben com avaluar i fer front als
reptes.  
La responsabilitat estatal sobre l’educació l’apliquen els
educadors –aquest és el seu deure. La manera en que
s’exerceix la supervisió ha de d’estar a l’alçada d’aquesta
responsabilitat. D’alguna manera, doncs, l’educació dels
infants més petits és una de les professions més perillo-
ses que hi ha. Malauradament, la pressió per reduir els
riscs està creixent. Els pedagogs embruten la seva repu-
tació professional si se sotmeten a aquesta pressió.
Aleshores representen, fins a cert punt, la imatge d’una
tieta que tota l’estona vigila el seu nebot. L’argument que
diu que els homes i les dones (encara) tenen una diferent
disposició a prendre riscs es podria usar per reclamar la
participació de més homes en la professió. 
Gairebé tots els jutges confirmen en les seves sentèn-
cies les consideracions pedagògiques citades i el fet que
en la vida quotidiana no hi ha un «mandat» aïllat per a
la protecció dels infants. Això vol dir que els pedagogs
poden permetre-ho tot? No. Però han de considerar que
un excés de supervisió és tan dolent com una manca
total. Han de interrogar-se sobre quines deliberacions
pedagògiques serveixen de base a la seva planificació:

1. És un pas endavant cap a un desenvolupament lliure,
independent i responsable?
2. Es pot identificar cap perill o risc específic en l’activi-
tat prevista?
3. Paga la pena arriscar-se o hi ha alguna manera 
d’obtenir el mateix resultat amb un risc menor?
4. Puc tenir una panoràmica completa de l’activitat?
5. (Com) Estic preparat en cas d’accident?
Si quan planifiquen la seva tasca els pedagogs conside-
ren aquestes qüestions, i si poden justificar les seves
accions, els infants no estaran en perill, i podran prepa-
rar-se per a una vida responsable.

Roger Prott és pedagog i treballa a Berlín com a con-
sultor freelance per al desenvolupament de les organit-
zacions i l’educació d’adults
www.rogerprott.de
rogerprott@freenet.de

1. Tota la jurisprudència fins a la Cort Federal de Justícia
(Bundesgerichtshof), el tribunal suprem  
d’apel·lació per a casos civils i criminals a Alemanya.
2. Les frases sobre trama contenen cites de judicis sobre la
supervisió obligatòria.

«El nivell de supervisió s'ha d'equilibrar
amb l’objectiu pedagògic que l’infant
posi en pràctica la seva habilitat per
créixer i el seu desig d’actuar indepen-
dentment i responsablement. Una
supervisió constant seria una amenaça
per al desenvolupament personal…»

«La supervisió permanent (d’un nen de
5 anys) acaba en condescendència,
cosa que contradiu una educació per a
la independència i la responsabilitat.»
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Biserka Šikic i Bosiljka Devernay

«Infants a la natura» és un projecte basat en l’entorn que permet que els infants
aprenguin què és el desenvolupament sostenible, i que els proporciona un con-
tacte directe amb la natura i la vida a la natura

A Croàcia, l’educació infantil està gestionada pels ajuntaments. La ciutat de Zagreb
gestiona unes seixanta escoles infantils que acullen uns tretze mil infants.
La majoria d’escoles infantils municipals tenen àrees interiors polivalents per fer-hi
activitats motores i un pati a l’aire lliure, equipat i envoltat per una tanca. Malgrat
això, els infants de les zones urbanes passen massa hores a l´interior de les esco-
les i massa poc temps a l’exterior, a l’aire lliure. 
Fa un temps l’oficina municipal d´Educació, Cultura i Esports de Zagreb, guiada pel
programa nacional d’educació i desenvolupament sostenible, va iniciar el programa
«Infants a la natura» –una estada de cinc dies i cinc nits a la natura per a tots els
infants de parvulari Zagreb que estan a punt de començar l’escola primària. El pro-
grama el duen a terme els mestres i els infants, així com una «convidada» –l’escola
Ivana Brlic Ma�uranic, amb els seus mestres d’infantil i un equip de professionals.
Durant la seva estada a la natura, els infants poden participar a diverses activitats
en un parc enorme, amb una extensió de 10.000 m2. Està ple de plantes i de vida
animal i només a 30 minuts en cotxe del centre de Zagreb. Els infants dormen a
cases petites d’ambient familiar. 
Durant els anys 1970 aquestes instal·lacions les usaven infants de tota Croàcia. A
partir de principis dels 1990, però, la guerra va fer que les ocupessin els militars i
famílies de refugiats. L’ús durant molts anys per a altres activitats va comportar un
enorme abandonament de les instal·lacions, que van quedar quasi devastades. Però
aviat la comunitat local va iniciar la reconstrucció de tots els equipaments i
instal·lacions amb vistes a utilitzar-los per al programa «Infants a la natura». Molts
voluntaris van participar en la neteja i decoració dels espais: bidells, netejadors, mes-
tres d’infantil i equips de les escoles de Zagreb. 
L’escola vella, a la qual els infants sovint es refereixen com «l’escola màgica», es va
redecorar i s’hi van fer classes molt ben equipades, amb un laboratori de recerca,
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una sala d’estimulació sensorial, una
sala de comunicacions, un estudi artís-
tic, una sala fosca per a projeccions i un
gran saló amb un escenari. 
Les activitats a l’aire lliure, en aquesta
zona propera al lloc on dormen els
infants els ofereixen experiències molt
valuoses de la vida a la natura. Els
infants visiten una granja d’ovelles, un

Si el món em pogués veure, veuria que estic somrient

llac ple de peixos i un hàbitat per a
ocells. Els voltants, amb boscos, grans
extensions de terreny, zones de matolls
i diversos animals i plantes donen als
infants la possibilitat d’experimentar,
explorar i aprendre sobre la natura.
Durant la seva estada els infants poden
escollir entre diferents activitats segons
les seves preferències: a l’aire lliure, als



laboratoris o a les classes. També men-
gen i dormen junts, i passen molt de
temps junts, acostumant-se als condi-
cionants de viure junts en circumstàn-
cies diferents de les habituals. 

La vida a la natura
Al bosc, els infants observen l’aparença
i el comportament d’un esquirol de cua
bellugadissa mentre salta de branca en
branca buscant avellanes. A la primave-
ra poden observar com els ocells fan els
seus nius als arbres, i els poden sentir
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piular. Això resulta molt plaent per a l’oïda d’uns infants
acostumats als sorolls de la ciutat. Durant les seves
caminades nocturnes pel parc sovint es creuen amb
porcs senglars, i se n’adonen de la seva vulnerabilitat
quan s’acosten a una carretera. Als prats observen
petits insectes i cargols, i es fixen en els formiguers i en
els caus dels talps. El llac és ple de tortugues, gripaus i
granotes i peixos. Els infants alimenten els ànecs sal-
vatges amb pa sec i veuen com els aneguets aprenen a
nedar. A la granja, poden alimentar les ovelles. A l’es-
cola màgica s’encarreguen dels peixos de l’aquari, dels
insectes de l’insectari, i de les tortugues d’orelles ver-
melles del terrari. Això els ajuda a desenvolupar les

seves habilitats d’atenció i de responsabilitat pels ani-
mals que viuen fora dels seus hàbitats naturals. 
Els infants també gaudeixen de l’oportunitat de descobrir
l’enorme varietat de la flora del bosc, de les planes, del llac
i del jardí d’orquídies. Aprenen a identificar un arbre per les
seves fulles, per la seva escorça i pels seus fruits, i també
a determinar la seva edat comptant els anells del seu
tronc. Aprenen a distingir quines plantes són verinoses i
per què n’hi ha algunes protegides per la llei.
Els infants poden ampliar, observar i recrear totes
aquestes experiències directes a la natura en el labo-
ratori de recerca. Gràcies a diferents tipus de lupes,
poden estudiar acuradament les formigues, les aran-
yes, l’estructura de les diferents parts de certs arbres
i plantes, els dissenys de les closques dels cargols, les
mostres d’aigua que han agafat al llac i al pou, les
plomes dels ocells i moltes altres mostres que han
recollit durant els seus passeigs. Recullen les seves
observacions i noves experiències a pòsters, carpetes
i diaris. Debaten les seves observacions amb els seus
amics; intercanvien opinions i noves teories sobre 
l’origen de la vida.

L’exploració dels infants
Els infants, en contacte directe amb la natura, aprenen
quina mena de feina fan les persones que s’ocupen del
parc, i també quina vida tenen els seus habitants.
L’enginyer forestal els explica perquè cal tallar alguns
arbres, i quins són els millors llocs per plantar llavors.
Ajuden al biòleg a marcar els arbres. El guarda forestal
els acompanya amb una llanterna durant les seves
excursions nocturnes per explorar el parc. Això els dóna
la oportunitat, a més, de superar la seva por a la foscor,
perquè veuen que el bosc només sembla canviar en el
seu joc nocturn entre la llum de la lluna i les branques
dels arbres.
El que experimenten a la natura també fomenta la seva
expressió artística. Les pintures, les escultures i els mòbils
que fan són molt creatius i normalment estan fets a partir
de materials de rebuig o naturals. 
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Els jocs que els infants juguen al parc
també són diferents als que juguen habi-
tualment als patis de les escoles: aquí
poden saltar troncs, córrer amunt i avall
dels turons o entre els arbres, passar per
sota d’un arbre caigut o per un pont de
fusta, pujar als arbres, reptar pels matolls
i per sota d’arbres amb forats al seu
tronc, construir cabanes fetes de bran-
ques... hi ha moltes oportunitats per
divertir-se i passar estones junts a la
natura –com les celebracions de prima-
vera i tardor, el festival d’estiu, el festival
de les castanyes, el dia de la poma, o el
del sol... Els infants organitzen jocs al
bosc. Un dels jocs més populars és la
recerca de nans del bosc amb un mapa
del parc. Porten els nans que han trobat
a les seves escoles perquè tinguin cura
de les seves joguines i per recordar els
dies que van passar a l’aire lliure.

Els infants a la natura
Cada any uns 6.000 nens i nenes passen
cinc dies a la natura amb els seus mestres
d’infantil. El programa facilita una visió
humanística del desenvolupament, una
visió que pren en consideració les necessi-
tats i els interessos individuals de cada



infant i li permet escollir entre diferents
activitats, materials i companys –els
infants i els adults amb qui exploraran el
terreny i amb qui xerraran i aprendran. El
programa fomenta un aprenentatge sen-
sorial, un aprenentatge a través d’expe-
riències positives directes i aventures a la
natura, així com un desenvolupament dels
sentits i de les responsabilitats envers l’en-
torn. Fins ara, l’experiència ha demostrat
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que el programa té un efecte positiu en el desenvolupa-
ment de la independència dels infants, i que els ajuda a
separar-se dels seus pares amb menys dificultats. L’infant
està relaxat per les sensacions que obté de la natura i pel
confort que li suposa passar-hi molta estona i aprendre-hi
amb els seus companys. Les seves paraules són el millor
mirall de les seves experiències: 
Tot està molt bé, el millor mai s’acaba.
Estaria bé que ens poguéssim quedar cent dies i no cinc.
Si tot el món em pogués veure, veuria que estic somrient.

Biserka Šikic és mestra al parvulari 
Ivana Brlic Ma�uranic de Zagreb 
i coordinadora de les mestres d’educació infantil del pro-
grama «Infants a la natura».
biba@net.hr 

Bosiljka Devernay és Cap del Departament
d’Educació Infantil a l’Oficina Municipal d’Educació,
Cultura i Esports de Zagreb. 
bosiljka.devernay@zagreb.hr 
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Comparació entre les legislacions d’alguns països pel que fa als espais 

Els espais i les 
activitats exteriors
es mencionen als
programes o currícu-
lums nacionals.

Els programes no ho mencionen. 
Alguns dels items dels programes,
però, podrien estar lligats amb això:
descobrir el món i descobrir «allò
que és viu».

Els programes no diuen res sobre les
infraestructures.
Es mencionen alguns objectius per
a les infraestructures i el mobiliari,
tant interior com exterior: per ajudar
els adults en el seu contacte amb
els infants i per donar suport al seu
desenvolupament.

Els adults encoratgen les activitats a
l’aire lliure (passeigs, visites i excur-
sions  amb altres adults (mestres,
pares, especialistes).
Les famílies participen força a les acti-
vitats a l’aire lliure, sobretot en compa-
ració amb les famílies d’infants més
grans.

Un mínim de 20 m2 per a cada infant
d’escola infantil (0 a 6/7 anys) i entre
10 i 50 m2 per a cada infant d’escola
primària (més grans de 7 anys).

No hi ha diferències.

És impossible de dir; hi ha una enor-
me varietat.

Com que els programes no són pre-
cisos cada mestre fa el que creu
més adient.

Els programes no diuen res sobre el
tema, però es fan moltes accions en
col·laboració amb altres entitats dels
entorns de l’escola.

Normes legals sobre
l’espai exterior per als
infants a les escoles
bressol, els parvularis i
les escoles primàries
en m2.

Normes i principis que
regulen l’aprovació
dels espais.

Actituds dels adults
(educadors i famílies),
diferències entre el
que estableixen els
currículums i la pràc-
tica real.

La majoria dels professionals 
consideren perillós l’espai exterior
i eviten usar-lo, excepte 
en moments concrets del dia. 
Les famílies només autoritzen l’ús
dels espais exteriors per part dels
infants sota el control d’adults.

18 m2 per infant.

Tots els materials i els equipaments
usats pels infants han de complir
les normes i lleis europees.

Relació amb l’entorn
fora de l’escola,
diferència entre els
currículums i la
pràctica real.

Els estàndards europeus de segure-
tat són els mateixos per a tots els
països.

L’ús dels espais exteriors és espo-
ràdic. Les visites fora de l’escola
són comunes, però l’ús d’àrees
exteriors no és sistemàtic.

Interior (0-3): mín. 6 m2 per plaça amb
+/– 2m2 per dormir (màx. 6 infants) i
una àrea d’activitats de 4 m2.
Exterior (0-3): no hi ha normes però
l’espai exterior ha d’estar tancat.

«Les activitats a l’exterior són tan
importants com les expressives i
motrius» (Programa Salut Infantil).
«L’infant ha d’assolir un nivell d’autono-
mia tal com per sentir-se bé tant a l’in-
terior com a l’exterior de l’escola»
(Programa Salut Infantil).

A tots els entorns: normes addicio-
nals sobre prevenció del foc i sobre
la higiene de la cuina i dels lavabos.

Cal fer activitats a l’aire lliure que contri-
bueixin a la protecció, educació i forma-
ció de l’infant; cal garantir l’existència
d’espais on els infants puguin jugar,
amb un equipament específic (Decret
del Ministeri d’Educació, Recerca i
Joventut núm. 5233/01.09.2008).

ITÀLIA FRANÇA BÈLGICA ROMANIA

República d'Irlanda: no hi ha regulacions nacionals però el Departament de Salut i Infància estableix que tots els centres han de tenir un espai exterior adequat. L'adequació
dels espais depen de la discrecionalitat dels inspectors.

Per als infants d’escola infantil sovint
se suggereixen activitats als patis,
sortides pedagògiques i altres activi-
tats educatives. Per als infants de 
0-3 anys són una excepció.

El decret del Ministeri de Salut núm.
3262/15.02.2006 no estableix 
l’equipament per a les àrees exteriors.
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No es mencionen ni l’espai inte-
rior ni l’exterior.
Les normes no són gaire estrictes;
es tracta sobretot de «recomana-
cions» sense valor normatiu.
Per als centres infantils les regu-
lacions marquen 75m2 d’espai
exterior.

No es menciona l’ús dels espais. 
En la majoria de casos, els adults
valoren més els espais interiors
que els exteriors (per tradició), i
per tant els espais exteriors s’u-
sen poc, tant des del punt de
vista educatiu com de salut.

Si bé el coneixement de l’entorn
és un tema important en el currí-
culum, hi ha moltes diferències
entre escoles. 

Per a 0-3 anys: mínim 75 m2 d’ús
exclusiu.
Per a 3-6 anys: mínim 150 m2

d’ús exclusiu.

Les normes depenen de cada
Comunitat Autònoma, per la qual
cosa hi ha una gran diversitat de
regulacions administratives.

Els programes insten a proporcionar
experiències amb intencionalitat
educativa i a afavorir el joc lliure i
informal que facilita la interacció i
que permet que els infants explorin
i recrein els espais i els materials.

El currículum nacional per als
infants de 4 a 6 anys recomana
fer activitats a l’aire lliure. 
Entre els objectius dels infants
destaca el coneixement de l’en-
torn, l’adquisició de competències
motrius i el foment dels hàbits 
d’exercici físic.

D’acord amb un concepte de des-
envolupament humanístic un nen
té les següents necessitats, les
corporals bàsiques de menjar, de
moure’s, de jugar i d’estar en
contacte amb la natura. Línies
mestres del Programa d’Educació
Infantil.

L’adult interactua amb els infants
enriquint les seves iniciatives.
Però a la pràctica molts adults
només vigilen els infants.
Tant en el currículum com en la
pràctica es valora el treball conjunt
amb les famílies.

Se sol considerar que l’espai a l’aire
lliure no és gaire adient i si s’usa, és
sobretot per al joc lliure.
El currículum dóna importància a la
col·laboració amb les famílies.
Encara que, en la majoria dels
casos això no funciona a la pràctica. 

Els mestres poden acollir-se a 
programes organitzats d’activitats
a l’aire lliure. Molt pocs prenen la
iniciativa de sortir fora de l’àrea de
l’escola.
Els pares sovint participen a les
excursions com a acompanyants.

El coneixement de l’entorn de l’es-
cola es fomenta, tant en els progra-
mes com en la pràctica, amb l’ex-
cepció de les grans ciutats, on és
molt més difícil de fer.

Escoles bressol: no definit.
Parvularis: 4 m2 per infant i un
mínim de 100 m2..

Tots els materials han d’estar certifi-
cats i aprovats. Els ajuntaments en
són responsables de la inspecció.

Tots els materials i equipaments
usats pels infants han d’estar 
aprovats pel Ministeri d’Educació.

Tots els materials i equipaments
usats pels infants han de complir
les regulacions europees.

ESPANYA PORTUGAL GRÈCIA CROÀCIA REGNE UNIT

Als serveis infantils (4-6 anys), 
3 m2 per infant.

Ordre Ministerial (200/98): les visites a
l’exterior han de tenir un objectiu
recreatiu, pedagògic i cultural.  Es
fomenta la participació dels pares.
Com a molt es fa una sortida al mes.

Estar a l’aire lliure, dins del pati de
l’escola, és una activitat diària. Per als
infants de 4 a 6 anys també hi ha
programes a la natura, però no estan
previstos per als infants de 0 a 3.

40 m2 per infant. Per a centres
amb més de 100 infants, 35 m2

per infant. S’accepta una àrea
mínima de 25 m2 per infant si cal
ampliar l’escola, o si aquesta té
accés a àrees verdes.

Anglaterra: 0-2 anys: 3,5 m2 per infant; 
2-3 anys: 2,5 m2; 3-5 anys: 2,3 m2.
Escòcia: 0-3 municipals, 9,3 m2 per
infant. Irlanda del nord: 0-3, espai exterior
adjacent al centre; mín.  250 m2. Gales:
cap norma específica per a l’espai exterior,
però s’estableix la preferència a que sigui
adyacent a l’edifici del centre.
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Tim Gill

Donar als infants l’oportunitat d’aprendre de les seves experiències forma
part d’una bona infància

En els últims anys he parlat d’infància amb milers de persones d’arreu del món.
Sempre començo les meves xerrades convidant els assistents a recordar la seva prò-
pia infància. Quasi sense excepcions, tenen records molt vívids d’aventures a l’aire
lliure que s’entenen molt bé des del punt de vista d’un adult. Senten que aquestes
exploracions diàries tenen importància: ens ajuden a conèixer millor qui som. 
Reviure aquests records no és només un exercici de nostàlgia. Per descomptat, no
hauríem de caure en el fals mite que la nostra era una «època daurada» per créixer.
Però si estem d’acord que un tast de llibertat i d’aventura són ingredients vitals d’una
bona infantesa, aleshores hauríem de procurar que els infants d’avui en dia puguin
gaudir d’experiències similars. 
Malauradament aquesta mena d’experiències estan amenaçades. Quan la gent diu
que els infants ara creixen més ràpid, estan confonent l’aparença amb la realitat. Els
infants poden ser consumidors àvids de la cultura dels adults. Poden adoptar els
estils i els manierismes dels adults. Certament estan molt més avesats a les noves
tecnologies que nosaltres. Però quan ens referim a les llibertats quotidianes -com
anar sols a l’escola, o trobar-se amb els amics al parc-, la realitat és molt diferent.
El fet és que en els últims trenta o quaranta anys, en el món desenvolupat, els horit-
zons dels infants s’han anat reduint, i el control i la vigilància dels adults s’està con-
vertint en una norma. Per exemple: al Regne Unit, al 1971 quasi un 90% dels infants
de vuit anys anaven sols a l’escola, sense els seus pares. L’any 1990, el percentat-
ge s’havia reduït a l’11%. Les diferents investigacions han mostrat una tendència
semblant en altres països. 
Per què ha succeït això? Les causes són moltes i molt variades. Els cotxes dominen
el carrer, i les famílies en són molt més dependents. El canvi en els models laborals
de la societat ha comportat que cada cop hi hagi menys pares pendents dels seus
fills, i cada cop més els nens es queden a l’escola més i més temps. En moltes

Quin era el teu lloc preferit 
per jugar quan eres un nen?



zones, els veïns no es coneixen, i hi ha
una por generalitzada al crim. Tots
aquests factors, i alguns altres, reforcen
la lògica de la contenció.
Tot i això, algunes famílies es resisteixen
a les pressions. Als Estats Units la perio-
dista i mare de família Lenore Skenazy
es va inspirar en la seva pròpia expe-
riència per escriure el llibre Free Range
Kids, va trobar-se al mig d’una polèmica
mediàtica quan es va saber que el seu
fill de nou anys viatjava sol al metro de
Nova York. 
El que motiva Skenazy, i a mi en la meva
feina, és la convicció que fer d’acom-
panyant dels infants en tot moment no
els prepara per a les coses bones i les
dolentes de la vida diària. La infància és
un viatge de la dependència a l’autono-
mia. Al cor d’aquest viatge hi ha la
transferència de responsabilitats des de
l’adult a l’infant. De manera que hem de
donar als infants algunes oportunitats
per ser lliures i per explorar. I també ho
hem de fer perquè els infants volen
conèixer el món des de la seva pròpia
experiència (jo mateix m’hi estic trobant
ara amb la meva filla de 12 anys).
Una de les maneres de fer això és crear
entorns adients per al joc a l’aire lliure.
Els espais de joc són un indret fascinant
per experimentar les idees de llibertat,
seguretat, risc i responsabilitat. D’una
banda, han d’interessar i estimular els
infants: plantejar-los reptes i l’oportuni-
tat de provar-se a sí mateixos a través
del joc. D’altra banda, no haurien de ser
llocs on els infants puguin prendre mal,
o fer-se mal de veritat. Hem d’aconse-
guir un equilibri. 
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La idea d’equilibri fa temps que està al centre del debat
al Regne Unit. Però no sempre ho va estar. Fa deu anys,
les escoles i els ajuntaments van començar a preocu-
par-se per la seguretat. Molts pensaven que havien d’e-
liminar els riscs. Alguns dels espais de joc resultants
d’aquest pen-ament eren absolutament avorrits. Les
coses van arribar a tal extrem que alguns defensors del
joc infantil (com ara jo mateix, ja que en aquell moment
dirigia el Consell per al Joc Infantil) ens vam adonar que
calia fer alguna cosa. 
Vam revisar tots els nostres principis i vam examinar
detalladament el que eren els espais de joc en primera
instància. Vam defensar una visió més equilibrada del
risc. El més important és que vam rebre el suport de
diferents agències de seguretat, incloent l’Organització
per a la Salut i la Seguretat del Govern britànic. Aquest

treball va ser l’element catalitzador d’un canvi transcen-
dental en les actituds dels professionals sobre la segu-
retat en el joc.  
Les coses continuen millorant. El 2008 el Govern del
Regne Unit va publicar una guia, de la qual sóc co-autor,
per gestionar el risc en els equipaments de joc. S’anomena
Managing Risk in Play Provision: Implementation Guide (La
gestió del risc en els espais de joc: guia d’aplicació). I el lli-
bre trenca totes les normes antigues sobre aquest tema. Es
convida els responsables d’aquests espais de joc a fer ava-
luacions sobre «el benefici dels riscs», més que no pas,
com s’ha fet fins ara, «avaluacions del risc». Aquest canvi
simple, però de gran abast, significa que per primer cop els
responsables d’aquesta mena d’espais hauran de prendre
en consideració els beneficis de proporcionar a un infant
l’oportunitat d’experimentar un risc determinat, i hauran
d’incloure aquestes consideracions en les seves decisions. 
Gràcies al llibre, alguns dels espais de joc construïts
més recentment són genuïnament excitants, llocs on ve
de gust jugar. Per exemple, diverses àrees de joc de
Londres han inclòs sorrals en el seu disseny, tot i que
inicialment alguns ajuntaments estaven preocupats pel
risc de contaminació per culpa de les femtes dels ani-
mals o, per exemple, d’alguna ampolla trencada. Fer
servir l’anàlisi «risc-benefici» els va ajudar a entendre els
pros i els contres i a reconèixer que la popularitat i el
valor del joc que proporciona un sorral superava de llarg
qualsevol risc.  La iniciativa per a la seguretat en el joc
del Regne Unit fins i tot ha suposat una relaxació de les
normes europees sobre la seguretat en els espais de
joc: un canvi absolutament insospitat fa un temps. 
No conec cap recerca sobre el tema, però després de
visitar diferents països europeus, la meva impressió
és que hi ha força diferències i coses que podem
aprendre els uns dels altres. Recordo una visita a un
«club de temps lliure» per als infants a Copenhaguen,
fa uns anys. El coordinador del projecte, Henrik
Perregaard, va deixar molt clar que una part del seu
rol era donar als infants, en les seves paraules «la
sensació que han de ser responsables de sí mateixos



i d’altres persones». La seva visió és un bon exemple
del que jo anomeno una «filosofia de la resiliència»: la
idea que un dels rols essencials de l’escola i d’altres
serveis infantils és proporcionar experiències als
infants que els ajudaran en la vida. Tinc la sensació
que en alguns països –per exemple als Països Baixos,
a Alemanya o als Països Nòrdics– la visió que els
infants són persones competents que aprenen a tra-
vés del seu joc i de les seves experiències està molt
més estesa que a altres indrets. Però ni aquests paï-
sos estan exempts d’un excés de por als riscs. En
Henrik Perregaard també em va dir que estava molt
preocupat perquè alguns pedagogs danesos estaven
massa «centrats» en la cura i la seguretat en detri-
ment de l’experiència i la responsabilitat.
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Adoptar la filosofia de la resiliència sig-
nifica acceptar la possibilitat que un
infant es farà mal o s’enfadarà, però que
fins i tot si ho fa, qualsevol pèrdua o
dany a curt termini quedarà àmpliament
superada pels beneficis a llarg termini.
Donar als mestres la possibilitat –i el
permís– d’adoptar una visió més equili-
brada significa garantir-los que tindran el
suport de l’administració si les coses no
van bé, sempre que hagin actuat raona-
blement. Els serveis infantils, les escoles
i els infants, han d’aprendre com supe-
rar situacions difícils. Certament, tots
hem d’acceptar que, en algunes oca-
sions, hi ha accidents o les coses no van
bé, i ningú no n’és culpable. Tot això no
significa que simplement abandonem
els infants a la seva sort, o que arron-
sem les espatlles quan es fan mal. La
història ens ensenya que els infants han
patit moltes vegades per culpa de les
errades dels adults. Però la història –en
forma de recopilacions dels nostres pro-
pis records d’infància– també ens
ensenya una lliçó molt valuosa: que
donar als infants la possibilitat d’apren-
dre de les seves experiències i dels seus
errors forma part d’una bona infantesa.

Tim Gill és escriptor i consultor interes-
sat en el temps lliure i en el joc dels
infants. El seu llibre No Fear: Growing up
in a risk averse society (Sense por: créi-
xer en una societat que rebutja el risc)
es va publicar el 2007. El seu web és
www.rethinkingchildhood.com
tim@rethinkingchildhood.com
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participació de les nenes al joc –els
nens estan convençuts que les nenes
no poden ni saben jugar– es decideix
assignar a una nena la tasca d’apuntar
els punts que es guanyen en el joc. La
justificació és la següent: «Les nenes
saben escriure més bé... no veus que
als supermercats les caixeres són
nenes, i a les pel·lícules la secretària és
una nena?» 

Erasmia Zotou

Els estereotips socials sobre les diferències de gènere funcionen com a cata-
litzadors en la construcció de les idees dels infants sobre els rols apropiats
en els contexts de joc. Justifiquen les seves idees de gènere amb prejudicis

La categorització dels jocs com a «jocs de nens» i «jocs de nenes» és una distinció
que mantenen les empreses que fabriquen i comercialitzen jocs i les agències de
comunicació que els publiciten. Tot i això, més enllà dels jocs i les joguines comer-
cials que són majoritàries en les activitats de lleure dels infants a les societats occi-
dentals contemporànies, a les escoles infantils de Grècia es fomenta que els infants
participin en activitats de joc que desenvolupin ells mateixos. En aquest procés els
infants creen jocs basats en unes normes organitzatives i uns arguments determinats
que sovint es negocien durant molta estona. El rol dels mestres és, sobretot, garan-
tir que hi participen tots els infants, amb independència del seu gènere, la seva raça
o la seva nacionalitat. 
Malgrat aquesta voluntat, moltes vegades veiem exclusions i imposicions de limita-
cions a la participació en el joc que reflecteixen les idees dels infants sobre les dife-
rències de gènere i també el que creuen que és apropiat per a nens i nenes. 
En alguns casos això és més pronunciat en àrees rurals, on l’estructura familiar enca-
ra és molt patriarcal i dicta uns rols familiars de gènere molt estrictes. Però cal reco-
nèixer que també nosaltres, els mestres, sovint fem comentaris que reflecteixen rols
diferents per a homes i dones.
En aquest article em referiré a alguns casos en què els infants, jugant lliurement al
pati de l’escola, fan comentaris que mostren la diferenciació que estableixen entre
els rols dels nens i els de les nenes d’acord amb determinats estereotips socials.
La construcció d’avions de paper o cohets, com ells els anomenen, es considera una
activitat típica dels nens, que exclouen les nenes del joc argumentant que «els avions
els condueixen els pilots, que són homes»
Les diferències de gènere també es reflecteixen en l’assignació de rols en el joc de
saltar alçades que juguen al pati de l’escola. Després d’una intensa disputa sobre la

Les diferències de gènere en el joc a les zones rurals
del Nordoest de Grècia



Més tard els nens assignen la tasca de fer el senyal de
començar el joc a un nen. Aquest nen també haurà d’in-
dicar l’incompliment de les normes del joc que es pro-
dueixin mentre juguen. Els infants justifiquen aquesta
elecció dient que només els nens poden assumir aquest
rol, i fent referència als àrbitres dels partits de futbol i a
altres àrbitres d’esdeveniments esportius.

Els colors de les anelles en el joc de les anelles que
corresponen als infants també se sotmeten a una dife-
renciació de gènere: els roses i taronges són per a les
nenes, i els blaus, grocs i vermells sempre els fan servir
els nens. Fins al punt que quan una nena fa servir un
dels cercles grocs, els nens li diuen: «Encara no has
entès que ets una nena?»

Les nenes volen jugar a futbol però els nens no els deixen
fer-ho. Els nens mai volen jugar a activitats de moviment
com saltar a corda o a les gomes, típica del joc de les
nenes.

Els jocs dels nens a l’aire lliure sempre es caracteritzen
pel moviment, ja sigui amb pilotes o sense (com quan
juguen a perseguir-se). D’altra banda, les nenes sem-
blen molt felices amb les nines que treuen al pati o al
sorral amb diferents joguines.
I quan un dia una nena va voler jugar amb un grup de
nens que intentaven «caçar l’aire» amb unes bosses ins-
pirades en un projecte sobre l’aire i els diferents fenò-
mens associats al clima que estàvem desenvolupant,
els nens no li van deixar participar. Li van dir que el color
de les bosses de plàstic no era per a les nenes i que
Eolo, el déu dels vents, era un home. En les seves
paraules, li van dir a la nena: «que no veus que les bos-
ses són blaves? No són per a les nenes». I també «com
que el déu dels vents és un home, només el podem 
perseguir els nens».      

O
CT

U
B

RE
 2

01
0 

32

Però també els jocs de persecució, i en
especial els que tenen a veure amb caçar,
són una activitat de nens, d’acord amb la
visió d’alguns nenes. Això es veu clara-
ment en l’episodi següent: vam trobar un
ocell mort al pati de l’escola, i això va des-
vetllar l’interès d’un grup d’infants. Entre
aquests infants hi havia una nena. El dià-
leg que van mantenir alguns dels infants
del grup és molt revelador: 

– Vassiliki (nena): Pobret…Què li deu
haver passat?
– Thanassis (nen): L’ha matat un caçador.
– Paraskevas (nen): Deixa’m veure quin
ocell és. És una «merla».
– Vassiliki: No, no és una «merla».
– Thanassis: És una «merla». Tu no ho
saps. No ho pots saber. Ets uns nena.
Les nenes no saben caçar. Només
cacen els homes.
– Vassiliki: Sí ho sé. Vaig amb el meu
pare i les «merles» són de l’altra banda
del riu.
– Paraskevas: No m’ho crec. Segur que
no tens una pistola. Les nenes no poden
tenir pistoles. Estas dient una mentida.

Erasmia Zoutou és mestra d’infantil
que treballa a Lesini, un poble on la
població es dedica sobretot 
a la ramaderia i a les granges
erasmia_kostaki@tellas.gr
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L’associació VKE, que dissenya zones públiques per jugar, ha treballat des
de fa anys a Bolzano, Itàlia. Ferruccio Cremaschi entrevista al seu director,
Roberto Pompermaier, per conèixer les característiques i objectius 
d’aquestes zones

FC: Quina és la idea del joc del vostre projecte?
RP: Jugar lliurement és i ha de continuar sent una de les activitats més important de
la vida diària dels infants. Quan juguen junts, els infants aprenen a concentrar-se, a
col·laborar i a resoldre conflictes, a ser constants i a respectar i tolerar l’altre. El joc
també és important perquè el moviment (nedar, escalar, córrer, jugar a fet i amagar o
amb una pilota) estimula el desenvolupament cognitiu; perquè les experiències sen-
sorials (jugar amb la sorra, amb terra o fang, amb l’aigua, amb l’aire) són relaxants;
perquè les experiències a la natura (cavar, plantar, cuidar les plantes i recollir-les) 
ajuden a entendre la vida i perquè gestionar el seu propi espai ajuda els infants a des-
envolupar la seva personalitat.
FC: Quins són els motius pels quals feu tanta atenció i doneu prioritat al joc a l’aire
lliure?
RP: És la nostra opció: es fa molta atenció als jocs i a les joguines «d’interior», i en
canvi hi ha enormes deficiències pel que fa a les àrees de joc en l’espai públic (i pri-
vat) a l’aire lliure.
FC: Per què suggeriu que els infants haurien de jugar a l’aire lliure?
RP: El terme «espai d’acció» (que vam manllevar d’un estudi publicat el 1995 per
Baldo Blinkert sobre la ciutat de Friburg) defineix una àrea accessible i segura per
als infants d’entre 5 i 11 anys, una àrea que respon a les capacitats i les possibi-
litats organitzatives i creatives dels infants d’aquestes edats. La qualitat d’aques-
tes àrees d’acció és el que té més influència en la vida diària dels infants. Això s’a-
plica, en primer lloc, al temps lliure dels infants a les tardes. Les característiques
del barri i dels seus carrers tenen, en relació a l’ús del temps per part dels infants,

una influència molt més gran en les
seves vides que la seva edat, gènere,
context familiar o l’ocupació i el nivell
cultural dels seus pares. 
FC: Quines observacions heu pogut des-
envolupar sobre les actituds dels infants
en relació als espais oberts i les àrees
més estructurades? 
RP: Tota la nostra activitat pren en consi-
deració una contradicció de la qual for-
mem part: el joc lliure només es pot des-
envolupar en un espai d’acció lliure (trans-
formable), i normalment els espais de joc
estructurats no són transformables. D’altra
banda, la cada cop més penetrant «fun-
cionalització» de l’espai urbà per part dels
adults implica que les àrees de joc no
estructurades corren un risc constant d’a-
nar canviant de funció, justament perquè,
si no hi ha un signe «típic» que les assen-
yali com a àrees de joc, els adults no les
reconeixen com a tals. Aquests signes
solen referir-se als equipaments de les
àrees de joc: tobogans, gronxadors i
sorrals). Els infants –especialment en l’en-
torn urbà– passen quasi tot el seu temps
en companyia d’adults; han absorbit
aquesta actitud i troben difícil conquerir i/o
tornar a conquerir els espais més oberts
per al joc. La qüestió és treballar per donar
suport i afavorir aquesta capacitat. 
FC: Quins elements hi hauria d’haver en
una àrea de joc per motivar un infant, i
fins a quin punt pot ser un espai natural
o requereix una feina artificial?
RP: Per a la primera part de la pregunta,
t’adreçaria a la informació adjunta. D’altra
banda, pel que fa al dilema «natural» con-
tra «artificial», cal mencionar Günter
Beltzig, un dels dissenyadors d’espais de

jocs més famosos d’Alemanya. Les àrees
de joc són espais funcionals monocultu-
rals, on un nombre molt limitat d’usuaris
poden desenvolupar un nombre molt limi-
tat d’activitats predeterminades, en un
espai petit i limitat, possiblement sense
massa desgast, sense que l’àrea de joc
s’embruti gaire i sense sortir dels límits
marcats, de manera que els voltants
romanguin intactes. Les àrees de joc
també es poden definir com a «espais
substitutius», ja que ofereixen un substitut
d’algunes activitats, experiències, aventu-
res i comportament que ja no són possi-
bles en el nostre entorn normal.
D’aquesta manera, el joc a la «natura nat-
ural» només és possible si la natura ofe-
reix molts espais il·limitats o bé si  l’ús de
la natura està subjecte a unes regulacions
de temps molt estrictes. Per donar un
exemple, si els 500 nens d’una escola
haguessin de passar el seu temps d’es-
barjo en un bosc prop de l’escola, en un
termini breu de temps aquest bosc seria
un desert. Aquest és el motiu pel qual de
vegades, en espais estructurats, pot ser
millor fer servir un material sintètic per a
un ús determinat, perquè dura més, es
pot utilitzar amb més facilitat i perquè és
més sa i més ecològic que un material
natural. Els nostres «patis d’aventures»
representen naufragis, o les restes d’algu-
na cosa que s’ha fet servir prèviament, i
mai poden ser una natura «natural» per-
què estan planificats. La planificació i  l’or-
ganització s’han d’usar per fer aquests
espais «naturals» de nou. Per crear un
espai de joc natural, per tant, hem d’or-
ganitzar àrees amb característiques simi-
lars a les de la natura que es puguin usar

Focus en...

La planificació 
d’espais naturals



i que es combinin de manera funcional amb les àrees
naturals perifèriques que no es poden usar. 
FC: Quines idees pedagògiques hi ha al darrere de la
planificació d’un espai de joc?
RP: La idea més simple, que sovint és la més compli-
cada: l’espai de joc ha d’estar orientat, amb tota la
humilitat possible, a respondre a les necessitats dels qui
els fan servir, i a satisfer-los tant com sigui possible en
una situació determinada. Qualsevol tipus d’autorefe-
rència (com a planificadors, com a polítics, com a ges-
tors) pot ser contraproduent.
FC: Com se situa la vostra associació en el panorama
europeu?
RP: Diria que som una organització anòmala per les
nostres dimensions (tenim més de 3.000 socis i famí-
lies a 22 àrees territorials de la província de Bolzano),
però com a iniciativa cívica, no ens diferenciem de mol-
tes altres entitats que, al llarg dels anys –i en el futur–
s’han compromès i es comprometran en favor del dret
dels infants a jugar en els espais públics i privats.

Roberto Pompermaier, director de l’associació VKE
roberto.pompermaier@vke.it
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VKE - Associació per a les àrees de jocs a Bolzano

VKE és una associació voluntària fundada a Bolzano el 1974 per un grup de pares que volien comprometre’s
amb una iniciativa cívica en favor del dret dels infants a jugar i a disposar d’àrees de joc. Més en general, la 
iniciativa volia millorar la qualitat de vida dels infants i dels joves i de les seves famílies. El compromís dels 
membres de l’associació és el fil conductor de totes les activitats de VKE encara avui en dia. 
L’associació vol establir relacions «sistemàtiques» amb tots els qui treballen en els mateixos àmbits i amb objectius
similars. L’atenció a aquest aspecte deriva de la convicció que per aconseguir els seus objectius i consolidar el que
s’aconsegueixi, cal fer una pressió constant i ambiciosa en diversos àmbits de relació. A més, l’activitat de l’associa-
ció és «transversal», per exemple, a diversos sectors de la vida social i de l’administració, sectors amb els quals sovint
no hi ha diàleg però amb els quals cal col·laborar per evitar que les ciutats continuïn sent els «enemics» dels infants
i dels joves (per a més informació: www.vke.it).
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