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paciència i per compartir els seus sabers amb mi. 
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necessitava. 
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energies positives. 
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Jessica i a l’Helena per facilitar-me l’espai, per el temps que m’han dedicat, per 

l’intercanvi de coneixements, per donar-me l’oportunitat de realitzar el projecte 

al Casal. 

Per últim, a la meva amiga i companya de grau, a la Merly ja que des del 
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seva manera de ser.   

 

2. Resum  i Paraules Clau 

 

El projecte Jocs d’abans, infants d’avui està adreçat als infants de 4 a 12 anys 

d’edat, i les seves famílies respectives. Té com a finalitat recuperar el carrer 

com espai de divertiment infantil a través de jocs i activitats d’esbarjo, també 

aconseguir retornar a les noves generacions els jocs populars i tradicionals, a 

més a més, afavorir la participació dels infants i seves famílies en la vida 

sociocultural del barri i promoure l’autonomia personal.  
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El projecte, en tot moment, es basa en la filosofia de fomentar una cultura 

participativa, un oci responsable, agradable, animat i honest des d’una mirada 

socioeducativa, no oblidant així que es treballa per a les persones i amb les 

persones.  

Així doncs, és primordial que els infants no només sàpiguen i coneguin la 

cultura popular, sinó juguin lliurament, es facin el seu el carrer, el barri com era 

antigament ja que és mitjançant  del joc que es forma la seva personalitat, i és 

la base d’una educació en valors d’humanitat.  

Paraules Clau: Joc infantil, jocs populars i tradicionals, educació no formal, 

espai infantil, oci i lleure infantil, participació comunitària, valors. 

 

Abstract and Keywords  

The project Earlier games, today’s children is addressed at children from 4 to 12 

years old, and their relatives (or close families). It intends to reclaim the street 

as a space for entertaining children through games and recreational 

activities.  Also wants to get back to new generations, popular and traditional 

games. In addition, it aims to encourage the participation of children and their 

families in the social and cultural life of the neighborhood and promote personal 

autonomy. 

The project, at all times it is based on the philosophy of fostering a participatory 

culture, a responsible leisure, friendly, honest and lively eyes from a socio-

educative perspective  without forgetting that it works for people and with 

people. 

Therefore, it is vital that children know and learn not only popular culture but 

play freely, acquiring the street for themselves and the neighborhood as it was 

formerly used, Through the game, their personality  it is enhance, and is the 

base of an education in values of humanity. 

Keywords: Game for children, folk and traditional games, non-formal 

education, child space, children's entertainment and leisure, community 

involvement, values.  
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3. Presentació/Justificació 

Per  presentar el TFG, m’agradaria començar amb un petit relat personal ja que 

hi parlo del meu procés d’arribar a l’Educació Social. 

Fa deu anys que la meva vida es va canviar de cop i volta. Encara recordo el 

dia que vaig agafar l’avió per venir a Barcelona. Darrera meu eren tota la meva 

família i els meus amics acomiadant-me. Vaig pensar, però què fas, Lilit, què hi 

has perdut, però si tens tot aquí, què hi vas a fer tant lluny, com ho deixes tot 

allò que durant tota la vida t’ha acompanyat, hi has viscut i ara te’n vas sense 

saber què t’espera, sense conèixer a ningú? Preguntes que jo mateixa no les 

trobava respostes. Tant és, el que havia decidit ja era fet, ja no puc tornar 

enrere i me’n vaig, vull superar-me a mi mateixa, vull nous reptes, vull créixer 

personalment sense opressions, amb llibertat i independència (aquest últim 

desig és per motiu d’una societat tancada, patriarcal on domina l’home i la dona 

no té els mateixos drets i com que jo era una noia que resistia i lluitava contra 

les injustícies socials i polítiques, vaig decidir tocar el dos ja que l’educació que 

he rebut jo a casa meva era, primer de tot, apostar per allò que vols, els meus 

pares  m’han inculcat uns valors d’estimar des d’igualtat, respectar a l’altre, 

doncs tot això ja m’impedia quedar s’hi i continuar vivint-hi).  

No puc tornar enrere perquè significaria anar en contra dels meus principis, 

però també pel simple fet que què pensaria la gent de mi: covarda, poruga, 

indecisa?, no sé, potser no, no ho pensarien, sóc jo que vull donar una imatge 

de valentia, ensenyar que sóc forta, però plorar per dins, desfogar-me amb la 

meva veu interior, fent-me preguntes i contestar-les o no. Tant era, aquell 

moment el que era realment important que ja havia arribat la meva hora, però 

l’única cosa que volia, que passes ràpid el temps de espera a l’aeroport, no 

podria suportar més veure plorant la meva mare, penso que vaig ser molt 

egoista, perdona’m mare, però haig de fer la meva vida. 

Ara mateix, que ja ha passat tots aquests temps, estic escrivint aquest relat i no 

puc contenir les llàgrimes, és com dins meu hi hages un nus que de tant en tant 

es desfà, però torna a refer-se. Crec que el canvi brusc de la meva vida, i és 

clar, de la meva família, va ser tant fort, que mai  s’esborraran del meu cap. No 

pensava que tingués tanta sensibilitat interior, més aviat em considerava una 
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persona forta, em prohibia plorar. Tot i així crec que he sabut girar la truita i 

reprendre el meu espai, el meu lloc en aquesta societat. 

Bé, a Barcelona no m’esperava res fàcil: sense “papers” ( la he posat entre 

cometes perquè és lamentable que fins que no tinguis els maleïts papers, ningú 

vol saber res de tu, és més, ja estàs etiquetada i amb una categoria molt 

baixa). Sola, em sentia molt sola, caminant pels carrers de la ciutat, els turistes 

passejaven bocabadats, la gent, algunes tenien pressa, altres no tant, parlaven, 

no entenia res, entrava els restaurants i bars demanant feina, però ho tenia 

molt cru sense papers. Em volia morir: hauria d’esperar tres anys per poder 

aconseguir-los. 

 Durant aquests temps he crescut molt, ja sé posar límits a les meves 

emocions, ja no em desgasto tant, he après de tot pel que fa a les emocions. 

Estic molt satisfeta que he pogut tirar endavant el meu “ projecte arriscat”, estic 

orgullosa de mi mateixa que no he parat, no m’he deixat enfonsar a la 

“profunditat del mar”, he sabut sortir me’n sempre (de moment) i gran part del 

meu “èxit” dec a la meva família, especialment a la meva mare, que des de 

tanta distància m’animava sempre, m’impulsava a cercar més, a treballar dia a 

dia per aconseguir alguns dels objectius de la meva vida, el pare, que ja no hi 

és ... Gràcies, mare i pare... 

Doncs, principalment va ser aquesta aventura que em va empènyer cap a 

l’Educació social: jo aquells temps necessitava que algú m’acompanyes el meu 

procés d’integració, que em guies una mica, però vaig haver de passar per 

l’embut tota sola i ara espero poder arribar a ser una bona educadora social i 

poder donar i rebre als altres tot allò que jo no he tingut: simplement algú que 

m’escoltes...  

Bé, ara ja fa nou anys que visc al barri de Prosperitat de Barcelona, del 

Districte del Nou Barris  i realment com si hi hagués nascut. El  barri forma part 

de la meva identitat, de la meva manera de ser. Prosperitat és un barri obrer, 

alegre, vital i acollidor, té un teixit associatiu important, aquí  lluitem pels drets 

socials constantment, aquí som tots i totes, aquí compartim èxits i fracassos.  
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Doncs, va ser aquest fet bàsicament que em va fer pensar a realitzar el meu 

TFG relacionat amb el barri. No volia que fos com un treball qualsevol, que 

l’entregués el dia indicat com un tràmit i prou. Volia fer quelcom proper, que em 

motivés, que m’il·lusionés, que hi notés la meva personalitat, les meves ganes. 

He dir que feia temps que ja havia començat a rumiar sobre diverses temes per 

al TFG i no era gens fàcil a definir-lo ja que tots eren temptadors: L’impacte de 

la crisi econòmica en l’educació del nens i nenes de l’escola de Sant Jordi del 

barri; Equipaments per a la gent gran del barri; Escoles d’adults: construïm 

junts una educació alternativa, i finalment, els jocs infantils tradicionals en 

l’Espai Infantil i Familiar del Casal del barri. Al final, vaig triar l’últim. Com que 

sóc usuària del casal i conec tots els projectes que hi duen a terme, vaig decidir 

que la meva idea de fer-ne un sobre jocs infantils tradicionals encaixaria 

perfectament en l’espai infantil i familiar del casal i a continuació, vaig 

començar a parlar amb els diferents professionals i observar sobretot l’espai 

infantil i familiar, quines activitats hi duien a terme, quines dinàmiques s’hi 

generaven, què feien els infants del Casal, a què jugaven? i etc. 

Cal dir que tot el que vaig poder veure no em va sorprendre gens, ja que 

actualment, majoria dels espais d’educació no formal no hi ha jocs, activitats 

d’esbarjo, però, el pitjor de tot, durant molts dies vaig veure que els infants fora 

de l’espai infantil (que en aquí fan manualitats majoritàriament), són com 

autistes, cadascú amb la seva consola o la pantalla digital. Doncs, és per això 

que vaig pensar dissenyar un projecte per aquest espai on, tant els infants com 

les seves famílies puguin participar conjuntament en el joc, en un oci compartit, 

animat, agradable i alhora educatiu. 

 Per què jocs infantils tradicionals? Doncs, la meva intenció no és només el joc 

infantil tradicional i la seva recuperació, sinó que el fet de jugar, el joc lliure, al 

carrer, com ho era abans a l’època dels nostres pares i avis. Avui  en dia el joc 

dels infants és quasi inexistent i l’educació en lleure  està en “perill d’extinció”. 

En l’era de les noves tecnologies el lleure sòlid,  profund i des de sentit comú ja 

no hi és, ja no juguen com abans. Ara  són, com he dit abans, les maquinetes, 

les pantalles o bé, manualitats, fitxes, és a dir, hi ha d’haver producte final, sigui 

com sigui.  
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Penso que el joc és la base de la naturalesa de l’infant a través del qual es 

desenvolupa la seva personalitat, s’aprèn relacionar-se i interaccionar amb els 

altres. Per tant, amb aquest projecte, d’una banda, pretenc fomentar un oci i 

lleure socioeducatiu divertit, responsable, del qual siguin els infants i les seves 

famílies els partícips directes, d’una altra, recuperar alguns  jocs infantils 

tradicionals ja que considero que són patrimoni cultural i històric i com 

professionals d’educació  social tenim el deure de preservar-los. 

En definitiva, vaig apostar per aquest TFG per simple fet que jo de petita jugava 

molt, també feia deures, però jugava al carrer... Queia, plorava, m’aixecava i 

reia, escoltava, parlava, cantava, feia amics i amigues i també em brellava i els 

pares em renyaven, però jugava, creixia com a Lilit... i era feliç... I ara, com a 

futura educadora social, vull traspassar  aquesta felicitat d’alguna manera a la 

societat actual, als infants del meu barri i especialment al Casal mitjançant el 

meu projecte i espero poder aconseguir-lo. 

 

4. Objectius generals 

 

 Crear un espai on infants i famílies plegats puguin gaudir d’un oci 

responsable i pedagògic a través del projecte socioeducatiu Jocs 

d’abans, Infants d’avui. 

 Promocionar i preservar la cultura popular i el seu valor social. 

 

Objectius específics  

 Conscienciar a la societat de la importància del joc lliure en el 

desenvolupament cognitiu, social i cultural dels infants. 

 Reivindicar i recuperar el carrer com espai d’oci i d’esbarjo infantil. 

 Proporcionar un espai de diàleg entre les famílies i infants. 

 Contribuir en la idea d’una ciutadania activa i involucrada amb educació 

dels infants des d’una pedagogia alternativa i innovadora. 

 Promoure la iniciativa i la participació en la vida sociocultural del barri. 
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5. Marc teòric i conceptual 

 

Com tot treball d’investigació, aquest també, per tal que sigui coherent i rigorós, 

inclourà un marc conceptual o teòric que estarà estructurat en següents  

apartats: L’aproximació teòrica al joc infantil1 ja que és important saber què 

han dit els científics sobre el tema; Estat de la qüestió: estudis antecedents i 

experiències  prèvies per tal de veure què s’ha fet en l’àmbit del joc tant en 

Barcelona ciutat com en Catalunya en general; la globalització i el seu 

impacte en l’educació dels infants, per veure fins a quin punt afecta en 

l’educació, quines són les conseqüències  i, finalment,  els antecedents de 

l’educació actual i els nous reptes de l’educació en l’era digital ja que 

estem vivint en un era digital, en una societat d’informació, on cada vegada 

menys hi ha espai per joc o bé, aquest està substituït pels “jocs” més moderns: 

les pantalles principalment,  ni temps de lleure sòlid, ni tant sols temps per 

relacions familiars i també veure quines respostes dóna el sistema educatiu 

actual, quins reptes i solucions poden haver-hi?.. Doncs, bàsicament aquests 

temes  seran el fil conductor del present TFG i dels quals se n’empara també.  

 

5.1.  Aproximació teòrica al joc infantil 

 

“[...] la cultura humana brota del joc- com joc- i en ell es desenvolupa” 

(Johan Huizinga, 2012, p.10) 

Trobo oportú començar a parlar del joc infantil amb les paraules d’aquest gran 

historiador holandès ja que és un dels referents en quan el joc i l’activitat lúdica. 

El que ens ve a dir Huizinga és que el joc, a part de tenir una funció biològica, 

també és cultural, social, que els humans més enllà de la Homo Sapiens som 

Homo Ludens: 

Així és, al menys, com se’ns presenta el joc en primera instància: com un 

intermezzo en la vida quotidiana, com ocupació en temps d’esbarjo i per 

esbarjo. Però, ja en aquesta la seva propietat de diversió regularment recurrent, 

                                                           
1
 Veure els diferents tipus dels jocs populars en el punt 11.2. del treball. 



10 
 

es converteix en acompanyament, complement, part de la vida mateixa en 

general. Adorna la vida, la completa i és, en aquest sentit, imprescindible per a 

la persona, com a funció biològica, i per a la comunitat, pel sentit que conté, per 

la seva significació, pel seu valor expressiu i pels connexions espirituals i 

socials que crea; en una paraula, com a funció cultural (Huizinga, J., 

2012,p.26). 

 Segons la teoria d’Huizinga (2012), el joc no només compleix una funció 

humana com la reflexió i el treball, sinó que té un caràcter cultural i lúdic. Diu 

que cada joc té les seves regles que converteixen el món imperfecte a una 

perfecció provisional i limitada. També parla de l’estètica, que el joc exigeix una 

certa bellesa: “El joc oprimeix i allibera, el joc arrabassa, electritza, encisa. Està 

ple de les dues qualitats més nobles que l’home pot trobar en les coses i 

expressar-les: ritme i harmonia” (p.29). Així, doncs, el joc per aquest autor és el 

bressol de la cultura humana, ja que si fos només una necessitat únicament 

biològica, els altres espècies ho practicaven abans de l’home. Per tant, som els 

humans que el “ritualitzem”, el fem servir per simbolitzar trets de la nostra 

cultura. 

De l’altra banda, l’autora Catherine Garvey amb la seva obra El juego infantil 

coincideix amb Huizinga quan afirma que el joc: 

[...] és, a un temps, producte y empremta de l’herència biològica de l’home; la 

seva capacitat creadora de cultura. El joc es produeix amb major freqüència en 

un període en el que es va ampliant dramàticament el coneixement a prop   de 

sí mateix, del món físic i social, així com els sistemes de comunicació; per tant, 

és d’esperar que es trobi íntimament relacionat amb aquestes àrees de 

desenvolupament (Garvey, C., 1981,p.9).  

Per aquesta autora el joc és imprescindible per a un desenvolupament integral 

de l’infant, ja que al llarg de la seva vida el  va evolucionant i així, la persona 

també. Garvey, entre altres, distingeix els tipus de jocs següents: joc amb 

objectes, joc amb llenguatge, joc amb materials socials, joc amb regles i joc 

ritualitzat. Cadascun d’ells correspon a una etapa concreta de la vida en el que 

l’infant va descobrint el món de manera sistematitzada mitjançant de les regles 

del joc. Així mateix, afirma que el joc té un valor enorme per als psicòlegs de 

desenvolupament infantil ja que a través d’ell es poden observar i investigar 
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com madura l’infant i el seu joc (1981). Doncs aquestes consideracions de 

Garvey tenen una relació estricta amb la Teoria cognitiva del Piaget i la 

Sociocultural de Vigotsky que presenta la doctora Pilar Herranz Ybarra en 

Psicología evolutiva I (2004), que per cert, també menciona Huizinga com a 

gran expert en temes del joc. A continuació, hi haurà les diverses teories del joc 

exposades per la doctora Herranz, però que abans d’introduir-los és convenient 

veure la seva pròpia versió:  

[...] el joc ofereix quelcom més important que el foment del desenvolupament 

cognitiu en l’ésser humà: suposa un medi essencial d’interacció amb els iguals 

i, sobretot, provoca el descobriment de nous sentiments, sensacions, emocions 

i desitjos que seran presents en molts moments del cicle vital (Herranz, P. 

Y.,2004, p.229). 

Cal destacar, però, que les teories més contundents de la història del joc es 

refereixen al Piaget i Vygotsky. 

Piaget, (com es cita a Herranz, 2004, p.241) en la seva teoria Cognitiva parlava 

“del joc com a una activitat lúdica en què l’infant actua sobre els objectes i 

sobre les pròpies idees, és a dir, jugar és igual que entendre i comprendre el 

funcionament de les coses, assimilant i acomodant-los”. Per tant, Piaget 

diferenciava tres tipus de joc: sensoriomotor, simbòlic o de ficció i joc de regles 

i cadascun d’aquests pertoca una etapa concret de la vida, fet que confirma 

Garvey també, com ja s’ha vist abans. 

Pel que fa a la Teoria Sociocultural de Vygotsky, segons Herranz (2004), ell 

considerava que “el sentit social de l’acció és el que caracteritza l’activitat 

lúdica”, (p.242). A més a més, la creativitat i la imaginació de l’infant que neixen 

del joc, doncs justament és la Zona de Desenvolupament pròxim2. L’altre punt 

                                                           
2
 S'ha d'establir una diferència entre el que l'alumne és capaç de fer i d'aprendre sol i el que és capaç de 

fer i d'aprendre amb ajuda d'altres persones, observant-les, imitant-les, seguint les seves instruccions o 
col.laborant-hi. La distància entre aquests dos punts , que Vigotsky anomena Zona de Desenvolupament 
Proper (ZDP) perquè se situa entre el nivell de desenvolupament efectiu i el nivell de desenvolupament 
potencial, delimita el marge d'incidència de l'acció educativa. En efecte, el que un alumne en principi 
únicament és capaç de fer o aprendre amb l'ajuda dels altres, podrà fer-ho o aprendre-ho posteriorment 
ell mateix. L'ensenyament eficaç és doncs, el que parteix del nivell de desenvolupament efectiu de 
l'alumne, però no per acomodar-s'hi, sinó per fer-lo progressar a través de la zona de desenvolupament 
proper, per ampliar i per generar, eventualment, noves zones de desenvolupament efectiu.  

Recuperat de http://www.xtec.cat/~cdorado/cdora2/psicolog.htm 
[ Última consulta: 26/11/2014] 

http://www.xtec.cat/~cdorado/cdora2/psicolog.htm
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que destaca Vigotsky és la importància de saber gestionar la frustració, tenir 

consciència de les pròpies limitacions i capacitats, de manera que aquest desig 

per saber és el que empeny cap al joc representatiu ja que  neix de les 

necessitats i frustracions del nen, com afirma Herranz (2004). 

No podem deixar de mencionar les teories psicoanalítiques sobre el joc que 

també exposa aquesta mateixa autora.  

Primer lloc, com ja és d’esperar, és la teoria de Freud:  

[...] el comportament lúdic es vincula amb l’expressió dels instints fonamentals 

que regeixen el funcionament mental: el principi del plaer- que representa 

l’exigència de les pulsions de vida – o tendència compulsiva cap al goig; i el 

principi de mort ( pulsió de mort) que es contraposa a les pulsions de la vida i 

que tendeixen a la reducció completa de les tensions (Herranz, 2004, p. 238). 

Després, l’autora exposa (2004) Winnicott, l’altre psicoanalista, que a diferència 

de Freud, opinava que el joc no és una activitat psíquica interna ni externa, sinó 

que és una experiència cultural la qual suposa un espai potencial entre l’infant i 

el seu entorn i aquest espai potencial va variant segons la relació afectiva de 

l’infant amb la mare. Cal dir doncs, que Winnicott ( com es cita a Herranz, 2004, 

p.240) donava especial rellevància el joc en la infància: 

Allò natural, és el joc, i el fenomen altament refinat del segle XX és el 

psicoanàlisi. Al psicoanalista, li deu resultar valuós que se li recordi a cada 

instant, no sols el que se li deu a Freud, sinó que també el que li devem a 

aquesta cosa natural i universal que anomenem joc.  

No són de menys importància les teories de Gross, de Shiller i de Spencer 

sobre el tema tractat.  

Gross defenia el fet que tant l’espècie humana, com animal juguen perquè  així 

s’adapten millor al seu entorn i per tant, tenen més possibilitat de sobreviure. 

De la seva banda, Shiller deia que el joc és el punt culminant d’alegria i de 

plaer i el relacionava amb les capacitats estètiques i artístiques, fet que 

accentuava Huizinga també. En cas de Spencer, diu Herranz (2004), creia que 

el joc  i jugar és la manera de gastar l’energia sobrant que tenim.  



13 
 

Una altra visió que podria coincidir amb la dels autors mencionats, sobretot 

amb la de Huizinga, Garvey i Shiller, seria la d’Imma Marín ja que en un article 

en la revista Aloma considera el joc una necessitat vital i afirma el següent: 

Jugar, és doncs, un assumpte molt seriós! Més enllà dels jocs i el fet de jugar, 

el <<joc>> constitueix una actitud davant la vida. Si jugar és una activitat lliure i 

espontani, una font inesgotable de plaer i satisfacció, el joc evoca una actitud, 

que va molt més enllà de la simple manipulació de la joguina. Ens llança al 

desig, la curiositat, la passió, l’alegria, la llibertat, l’espontaneïtat, el plaer, el 

sentit de l’humor...; en definitiva, fomenta en la persona que juga << les ganes 

de... saber, sentir, crear, descobrir, gaudir, esforçar-se, acceptar <<reptes>>. 

Perquè el <<joc>>, ni més ni menys, és pures ganes de viure, la vida tal com 

ve, nostra vida (Marín, I., 2009, p. 233). 

Com podem observar, Marín tendeix a una visió més holística, més propera a 

la infància. El fet que joc és la base de socialització i d’un desenvolupament 

psicològic sà de l’infant, està relacionat amb la teoria de Vygotsky i que defensa 

Marín també, com ja s’ha vist. 

Així doncs, després d’analitzar les diferents teories i aportacions sobre el joc 

infantil, es pot concloure que   els jocs en la nostra vida són fonamentals ja que 

sense ells no podem desenvolupar les nostres facultats mentals i físiques de la 

manera natural i efectiva ni tampoc aprendre a conèixer el nostre entorn i les 

possibilitats del nostre propi cos.  

 

5.2.  Estat de la qüestió: Estudis antecedents i experiències prèvies 

 

Com ja ben sabem, en un treball de final de grau, independentment del tema 

escollit, cal veure quines experiències i estudis previs hi ha, què han fet fins 

ara, quines són els antecedents? 

Ara bé, a mesura que anava esbrinant i analitzant aquests interrogants veia 

com els referents majoritaris dels jocs infantils són les ludoteques i algun casal 

infantil. Pel que fa a l’escola ordinària, he trobat una iniciativa força interessant i 

engrescador.  És el projecte Juguem plegats que han posat en marxa algunes 

escoles de Catalunya i Àfrica conjuntament. El projecte  Juguem plegats porta 
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a terme un treball educatiu profund en les escoles en quan la diversitat i la 

interculturalitat. A través d’ell, els infants i joves dels dos continents han pogut 

recuperar alguns dels jocs populars dels seus pares o avis: “Gràcies al 

projecte, els infants i joves dels centres participants de Catalunya i el Senegal 

han recuperat uns quants jocs populars dels seus propis pares i avis amb la 

finalitat d’aprendre’ls, jugar-hi. Explicar-los i il·lustrar-los”3. És un projecte 

mitjançant del qual es transmet la saviesa popular a les noves generacions i els 

organitzadors tenen intenció de traspassar-lo en altres àmbits, com ara, al barri, 

als casals, les ludoteques i etc. 

A més del projecte Juguem plegats, he trobat un altre treball molt vistós i 

interessant: Víctor Baroja i Oriol Ripoll van editar un llibre, A la veri i a la menti. 

100 propostes de joc per al menjador escolar. Els autors pensen que el 

menjador escolar és un espai que cobreix la funció nutricional, però que 

implícitament en té de pedagògica i educativa també: 

El present llibre vol aportar un seguit de propostes d’ocupació d’aquesta estona 

de menjador escolar. Està pensat específicament tenint en compte les 

característiques d’aquest moment. Són 100 jocs de tota mena, que es poden 

realitzar sense dificultats qualsevol estona i en qualsevol espai. Per les virtuts 

que té el joc, que són moltes i que ara no ens toca descobrir, el llibre també és 

indicat per a educadors de qualsevol condició: mestres, monitors de temps 

lliure, ludotecaris, etc. (Barjola, V. & Ripoll, O., 2001, p.5). 

Com veiem, és més aviat un recurs didàctic que permet fer l’espai del menjador 

més amè i divertit. 

L’altra iniciativa existent és La capsa dels jocs situat en el parc del Besòs. És 

una mena d’espai familiar on els nens i les nenes comparteixen moments 

d’esbarjo i de divertiment amb les seves famílies on es dona l’educació i el 

desenvolupament de la imaginació a través del joc i joguina. Els destinataris 

d’aquest projecte són els infants des de 6 mesos fins als 12 anys d’edat i les 

seves famílies. També ofereixen serveis socioeducatius per als grups 

organitzats, entitats de caire socioeducatius i etc.: 

                                                           
3
 Saliu Diaby, (2001)  Juguem plegats. Associació d’Amics de Diakha Madina. 
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La Capsa dels Jocs fa una cessió de jocs i joguines adients per a les diverses 

necessitats i preferències dels infants i les seves famílies, tanmateix vol facilitar 

l’espai, les condicions i els companys amb els quals compartir el temps de 

lleure en un clima de cooperació, fomentant el parc com un element 

potenciador de la convivència ciutadana. 

El plantejament d’aquest recurs com un espai familiar parteix de considerar que 

els primers companys de joc són els familiars més propers, amb 

responsabilitats educatives vers l’infant. El fet de compartir un espai de joc 

entre pares i fills proporciona recursos per al coneixement i el creixement 

conjunt de les persones4. 

Cal mencionar  també l’organització de la IVª Escola d’estiu de Jocs 

tradicionals en VIC-Folgueroles que ofereix un seguit de programes i 

formacions per als adults i professionals de camp social amb els objectius de 

conèixer de primera mà el patrimoni lúdic del territori, difondre’l, utilitzar el joc 

com a eina socioeducativa, construir materials de joc, cercar i remarcar la 

importància dels jocs populars i tradicionals, entre altres. 

De l’altra banda, en Terres de l’Ebre cada any celebren les jornades del 

Tradijocs, un projecte que cada any se celebra una ciutat o poble diferent de 

l’Ebre i l’enguany tindrà lloc al 13 de maig a Gandesa, en el qual penso assistir-

hi per tal de conèixer de prop el projecte ja que és bastant similar el que 

proposo jo en el Casal de Prosperitat.  

 

5.3.  La globalització i el seu impacte en l’educació dels infants 

 

Amb tot, aquest significat elemental de la idea de globalització és important, més per 

raons negatives que no positives: una part creixent de la nostra experiència està 

lligada a moviments, canvis, barreges i, per tant i en una paraula, a pèrdues d’identitat 

o a una fragmentació d’identitats, i també a identitats dobles o triples recompostes. 

(Alain Touraine, 2006, p.6) 

Abans de començar aquest apartat, he trobat pertinent citar les paraules 

d’aquest sociòleg ja que descriuen molt bé el tema a tractar.  

                                                           
4
 L’article recuperat de 

 [http://dixit.gencat.cat/ca/detalls/Article/Butlleti_infancia_articles_2008]. 
[Última consulta al 21/01/2015] 

http://dixit.gencat.cat/ca/detalls/Article/Butlleti_infancia_articles_2008
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Bé, doncs, la societat actual va canviant amb una velocitat vertiginosa de 

manera que el sistema capitalista i la globalització5 deixen les seves 

empremtes tant en les nostres vides quotidianes, com, sobretot, en l’educació 

dels infants. Tot i que la globalització és un concepte molt ampli, aquest capítol 

bàsicament es tractarà de veure els diferents autors que parlen de la 

mercantilització de l’educació, fet que té una relació estricte amb la 

globalització i amb les polítiques socials i educatives neoliberals actuals. 

 Segons Touraine (2006), la fragmentació d’identitats genera individualisme i 

desigualtats socials, la víctima de la qual també és l’educació dels nostres 

infants que entra en una crisi considerable i els agents socials i educatius com 

la família i escola ja són incapaços de capgirar la situació: 

Gairebé és inútil abordar allò que tothom denomina la crisi de l’educació, 

entenent per això tant la crisi de l’escola com la de la família. La crisi de l’escola 

és més directament una crisi del sistema polític, perquè l’escola era una 

institució pròpiament política (Touraine, 2006, p.17). 

Seguint el fil de Touraine, veiem ara com  Zigmund Bauman (2008) considera 

que l’educació en valors s’està convertint en un mercat de coneixement, és a 

dir, són els mercats i el capitalisme que manen i no accepten valors i vincles 

permanents ni compromisos i responsabilitats, fet que engendra la 

“fragmentació d’identitats” com deia Touraine. Així mateix, Bauman pensa que 

la inestabilitat de les relacions en les nostres vides quotidianes és just el que 

pretén el capitalisme i la globalització: 

En el món de la modernitat líquida la solidesa de les coses, com passa amb la 

solidesa dels vincles humans, s’interpreta com una amenaça. Qualsevol 

jurament de lleialtat, qualsevol compromís a llarg termini (i molt més un 

compromís etern) auguren un futur carregat d’obligacions que (inevitablement) 

restringiria la llibertat de moviment i reduiria la capacitat d’aprofitar les noves i 

encara desconegudes oportunitats en el moment en que (inevitablement) es 

presenten. La perspectiva de carregar amb una responsabilitat de per vida es 

menysprea com quelcom repulsiu i alarmant ( Bauman, 2008, p.28). 

                                                           
5
 “En general, quan diem globalització, no volem dir gaire cosa més que mundialització o 

internacionalització de la producció i els intercanvis” (Touraine, A., 2006, p.5). 
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Així doncs, Bauman (2008) ens està advertint del perill que presenta la 

instantaneïtat de les coses, sobretot de l’educació i del coneixement, que ja no 

són com abans que tenien un valor durador i suportaven els reptes i els 

períodes crítics, ara ja és més difícil que puguin fer front al neoliberalisme i fer 

revifar els valors de la humanitat. Per ell, el coneixement és pura mercaderia i 

l’educació està enfocada de tal manera que pugui donar respostes solides al 

capitalisme i al model de la mercaderia, és a dir, ha de haver-hi un producte 

final útil de cada formació. En definitiva, assenyala (2008) que els homes i les 

dones d’avui en dia “volen tenir assessors que els ensenyin com <<marxar>>, 

abans que mestres que els assegurin que s’estan recorrent l’única carretera 

possible, ja abarrotada” (p.40). 

 Bauman (2008) explica que el factor determinant del caràcter mercantil del 

coneixement, està en que el sistema capitalista fomenta una societat 

consumista compulsiu i és per això que a part de patir una crisi econòmica, en 

patim també de valors. El neoliberalisme i la globalització han pogut sortir-se 

amb la seva creant aquesta societat consumista i plena de desigualtats. Torna 

a remarcar-ho en La modernitat líquida (2013): “La modernitat “fluida” és una 

època de descompromís, elusivitat, fugida fàcil i persecució sense esperances. 

En la modernitat “líquida” dominen els més elusius, els que tenen llibertat per 

moure’s en els seus desitjos”(p.129). 

De l’altra banda, veiem ara la visió de l’obra Hay alternatives on Vicenç 

Navarro, Juan Torres i Alberto Garzón donen la seva visió sobre el tema  tractat 

que coincideix bastant amb tot el que aporten Touraine i Bauman: 

Finalment, es va posar en marxa una estratègia política i cultural orientada a 

introduir nous valors socials que fomentaran l’individualisme i la fragmentació 

social que, juntament amb l’atur i l’endeutament com resultat dels  ingressos 

menors, sempre actuen com a fonts de submissió i de desmobilització política. 

Aquestes polítiques, que després s’han conegut com neoliberalisme, van anar 

adquirint un canvi gradual no només en la base productiva i financera, sinó que 

en tot l’ordre social i inclòs en la forma de ser i actuar dels individus com 

conseqüència de la desigualtat i de l’atur que van provocar (Navarro, V., 

Torres, J. & Garzón, A., 2012, p.32).  
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En la línia d’aquests autors, cal veure el que accentua el professor Joan 

Subirats ja que és un dels   referents de les polítiques socials actualment. 

Subirats també corrobora l’idea que estem vivint en una societat on el canvi és 

constant i esgotador, on hem de lluitar cada moment per als nostres drets 

social, per la nostra benestar social i davant d’aquest fets sembla que les 

Institucions i polítics visquessin en un altre planeta ja que ho neguen tot: 

Vivim en ple canvi d’època. No és només una crisi. Ens han canviat les pautes 

de treball i de vida. [...] Els principals paràmetres socioeconòmics i culturals que 

van servir a la base a la societat industrial, s’estan quedant darrere a marxes 

forçades. I molts dels instruments d’anàlisi que ens havien anat servint per 

entendre les transformacions de l’Estat liberal a l’Estat fordista6 i keynesià de 

benestar, resulten ja clarament invisibles (Subirats, 2011, pp. 5;18). 

Així mateix, Subirats (2011) afegeix que per tal de tenir una democràcia real cal 

fer canvis de base, canvis d’estructura de la societat i això només es podrà 

aconseguir amb una participació real de les persones en la presa de decisions 

de les seves vides. 

Una altra opinió considerable és el de la doctora en sociologia Teresa Montagut 

que en la seva obra Política social (2008) parla de l’Estat del benestar, pensa 

que no hi ha democràcia sense política social i que els països avançats només 

són aquells que els seus governants s’esforcen per reduir les desigualtats i 

injustícies: 

En totes les societats ha existit la desigualtat, però la mundialització- o 

globalització- està provocant un procés de polarització social entre els 

segments extrems de la població. S’aguditzen les diferències, doncs, d’una 

banda, la riquesa tendeix a concentrar-se en els que més tenen, que són els 

qui disposen no només accés els medis, sinó que també la informació 

privilegiada i, d’una altra, està provocant l’aparició de grans masses de 

                                                           
6
 “[…] mecanització creixent dels processos productius i especialització obrera; producció en sèrie i 

vendes massives, a través de l’abaratiment del cost de la producció i la consegüent reducció del preu de 
venda, l’establiment del sistema de vendes a crèdit i el foment de les exportacions a tercers països; 
integració dels treballadors en l’empresa, per medi de salaris raonablement satisfactoris i la participació 
en els beneficis”. Recuperat de  
 http://www.economia48.com/spa/d/fordismo/fordismo.htm 
[Última consulta: 14/01/2015] 

http://www.economia48.com/spa/d/fordismo/fordismo.htm
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pobresa, no només en països menys desenvolupats, sinó que també en els 

països industrialitzats provocada per l’exclusió social (Montagut, 2008, p.102).  

Diu Montagut (2008) que molta gent viu en condicions de malestar i que els 

Estats del benestar no han sigut capaços d’acabar amb la pobresa ja que les 

ajudes concedides no estimulen gens la promoció individual, de manera que 

l’Estat del benestar coacciona i va contra la llibertat individual. A més a més, 

creu que calen noves maneres de fer política i fer més partícips a les persones 

en la vida política enlloc d’allunyar-los. 

Així doncs, es veu clarament que tots aquests autors/es esmentats d’alguna 

manera estan d’acord que la crisi econòmica, la globalització i el neoliberalisme 

tenen greus conseqüències en les nostres vides i en l’educació en general. 

 

5.4. Els antecedents referents de l’educació actual i els nous reptes 

en l’era digital  

 

I és que la virtut moral fa als plaers i als dolors: per causa del plaer realitzem accions 

dolentes, mentre que per causa de dolor ens abstenim de les accions bones. Per la 

qual cosa hem de ser educats d’alguna manera directament des de la infantesa, tal 

com diu Plató, de manera que ens alegréssim i patíssim amb les coses que cal, doncs 

aquesta és la recta educació. 

(Aristòtil, 2011,p.79) 

Aquest gran pensador és evident que no parla de l’era digital, però amb 

aquestes paraules podem identificar que els reptes de l’educació  en la seva 

època continuen sent els mateixos que els d’ara, ja que és cert del tot que vivim 

en una societat individualista i neoliberal on els virtuts d’Aristòtil fa temps que 

van desaparèixer, cedint el seu lloc a un model d’educació que té forces 

carències en quan els valors humans. Uns valors que, segons Ivan Illich (2012),  

són emergents perquè els tecnòcrates no puguin controlar-los substancialment. 

És a dir, el que vol accentuar Illich és el fet que els valors s’han 

institucionalitzat, s’han deshumanitzat, cosa que ens condueix cap a una 

modernització de la pobresa: 



20 
 

[...] la institucionalització dels valors condueix inevitablement a la contaminació 

física, a la polarització social i a la impotència psicològica: tres dimensions en 

un procés de degradació global i de misèria modernitzada. [...] aquest procés 

de degradació s’accelera quan unes necessitats no materials són 

transformades en demanda de bens; quan a la salut, l’educació, la mobilitat 

personal, el benestar o la cura psicològica se les defineix com a resultat de 

serveis o de “tractaments”  (Illich, I., 2012, pp. 7-8). 

Doncs, he dir que estic força d’acord amb Illich:  tot s’està convertint en 

material, fins i tot l’educació, que moltes vegades les institucions educatives no 

fan res més que control social i com  diu Illich, no  només cal desescolaritzar 

l’educació , sinó que la societat en general. També considera que l’escola 

obligatòria separa qualsevol societat: uns professions són acadèmics i 

pedagògics, altres no ho són, de manera que escola converteix en quelcom 

poderós  per dividir la realitat social i que l’educació s’allunya de la vida 

quotidiana de les persones. Així mateix, aquest autor no és que ignori l’escola o 

l’educació, sinó que qüestiona els reptes  en quan la creativitat d’aquests: 

És inqüestionable que el procés educatiu guanyarà amb la desescolarització de 

la societat encara que aquesta exigència els soni, a molts escolars com una 

traïció a la cultura. Però és la cultura mateixa la que s’està sent apagada avui 

en dia a les escoles (Illich, 2012, p.37). 

Per Illich (2012), una societat educativa no pot tenir la imaginació totalment 

escolaritzada, és a dir, institucionalitzada, compara l’educació d’abans amb la 

contemporània, en la primera, diu que no hi havia competició en temps ni amb 

l’oci ni amb la feina, però ara, tot és planificat: “La societat contemporània és el 

resultat de dissenys i intencions conscients, i les oportunitats educatives han de 

ser incorporades en aquests dissenys” (p.35). Aquest fet fa que no hi hagi 

confiança en l’escola, ja que la instrucció especialitzada a temps complet 

monopolitza el currículum escolar i així creix el desinterès i el fracàs escolar. 

Realment, la critica d’aquest gran pensador cap al model de societat i educació 

que tenim és molt preocupant, és una societat fràgil, les persones de la qual 

som les víctimes d’aquest procés tant “instruccionat” i on cadascú de nosaltres 

pensem només en el títol acadèmic de curt termini i no en una educació 

permanent amb valors sòlids.  
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Cal dir que aquí Bauman estaria d’acord amb ell atès que tots dos pensen que 

l’evolució social està relacionat no al saber constatat, sinó que a l’aprenentatge 

productiu i deshumanitzat. Illich defensa que l’educació pot ser resultat de la 

instrucció, però que d’una instrucció totalment adversa a la rutina i encaminada 

a la creativitat i la imaginació: 

La desescolarització de la societat implica el reconeixement de la naturalesa 

ambivalent de l’aprenentatge. La insistència en la sola rutina podria ser un 

desastre; cal fer el mateix èmfasi en altres tipus d’aprenentatges. Però si les 

escoles són el lloc inapropiat per aprendre una destresa, són llocs encara 

pitjors per adquirir una educació (Illich, 2012, p.27). 

En resum, per entendre el seu concepte de desescolarització de la societat diu 

que cal analitzar el currículum ocult de l’escolarització que serveix com un ritual 

en una  societat consumista enfocada al creixement, és a dir, una educació per 

servir purament al sistema capitalista salvatge, jo afegiria. 

Tenint en compte les aportacions d’Illich, que en tot moment reclama una 

escola alternativa al currículum  tradicional, veiem ara la visió del pedagog 

contemporani Jaume Carbonell, que d’alguna manera confirma allò que 

accentua Illich: 

L’educació informal i no formal - la de l’infant que juga i aprèn en el carrer i en 

altres entorns i del fill que creix en una família – sempre ha sigut igual o més 

influent que l’educació formal-escolar en el procés de socialització (Carbonell, 

J., 2014,p.22). 

Mateix Carbonell cita John Dewey, que a diferència d’Illich pensa que l’escola 

sí que és important, però que hauria d’incorporar les experiències vitals de la 

vida social, hauria de ser construïda a base de democràcia i la participació. Així 

que davant el pensament d’Illich que l’escola extermina amb la imaginació de 

l’infant, tenim Dewey que pensava el següent segons Carbonell: 

John Dewey sosté que l’educació asistemàtica i extraescolar, que l’infant 

adquireix en la família, en el carrer o en altres instàncies socialitzadores de 

l’entorn immediat, és més vital, profunda i real; i que l’educació formal o escolar 

és més abstracte i superficial, menys influent, però també més amplia, 

completa i segura. I que el repte consisteix en articular adequadament les 
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qualitats positives d’ambdues modalitats educatives, integrant l’aprenentatge 

formal amb les vivències quotidianes de l’entorn (Carbonell, 2014,p.22). 

Tot i que Dewey és partidari de l’escola, diu que no té capacitat per preparar els 

infants per la vida i cal que aquesta s’innovi incloent la vida real en el seu dia a 

dia com aporta Carbonell (2014). 

Comparteixo el pensament de Francesc Ferrer i Guardia que amb la seva obra 

Escola moderna  va donar un gir contundent a l’educació de llavors. Ell, com 

Illich, també estava en contra de l’escola tradicional  que reprimia els infants, no 

els deixava pensar, opinar i actuar lliurement: 

L’escola subjecta als infants física, intel·lectual i moralment per dirigir el 

desenvolupament de les seves facultats en el sentit que desitgi, els priva del 

contacte amb la naturalesa per modelar-los de la seva manera. [...] la cura que 

han tingut els governs en dirigir l’educació dels pobles i el fracàs de les 

esperances dels homes de la llibertat. Educar equival actualment a domar, 

instruir, domesticar ( Ferrer i Guardia, 1976, p.79). 

Per Ferrer i Guardia (1976), doncs, tot el valor que ha de comportar l’educació 

està en l’estima tant de la voluntat física, intel·lectual, com moral de l’infant i 

que cal una renovació de l’escola amb un esperit de llibertat i sense les 

dogmes. 

Cal insistir que malgrat que dels autors esmentats alguns són dels segles 

passats, però els seus pensaments, sens dubte,  “s’encaixen” perfectament 

amb el model de societat i educació actual que tenim, és a dir: l’escola actual 

també necessita renovació, com la de Ferrer i Guardia, també cal una mirada 

introspectiva i profunda en els currículums escolars que deia Illich, no hi ha 

gaire diferència entre l’escola que critiquen ells i la d’ara.  

Seguint la línia d’aquests pensadors, cal destacar la mirada de la filosofa 

Marina Garcés (2013) que creu que l’escola com a institució s’ha convertit en 

una fàbrica dels productors i consumidors de la societat capitalista actual. 

Segons Garcés,  ja no pensem, només produïm, ni parlem, tot ens és 

indiferent, ens hem convertit en una mena autònoms-individualistes: 
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El desafiament per tota aposta educativa critica avui és donar (nos) que pensar. 

Davant a l’ingent consum d’informació, davant al sinistrament en competències 

i habilitats per al mercat, davant al formateig  de les ments de l’esfera 

mediàtica, davant al consum acrític d’oci cultural, davant a tot allò, el gran 

desafiament avui és donar-nos l’espai i el temps per pensar (Garcés, M., 2013, 

p.92). 

José Ortega i Gasset (2011) corrobora l’idea que potser sí que l’home s’ha 

evolucionat, però ara és més simple, més buit al respecte d’emocions, sabers 

veritables i s’ha anat perdent les tradicions i la cultura, però el més important ja 

no té poder espiritual, amb la qual cosa és més probable que retrocedeixi en la 

barbàrie: 

En les escoles que tant s’orgullaven  al segle passat, no s’hi ha pogut fer res 

més que ensenyar a les masses les tècniques de la vida moderna, però no s’ha 

aconseguit educar-les. Se’ls han donat instruments per viure intensament, però 

no sensibilitat per als grans deures històrics; se’ls han inoculat l’orgull i el poder 

dels medis moderns, però no l’esperit. Per això no volen res amb l’esperit, i les 

noves generacions es disposen a manar al món com si fos un paradís sense 

empremtes antigues, sense problemes tradicionals i complexos (Ortega i 

Gasset, 2011,pp.108-109). 

Està clar que si traslladéssim el pensament d’Ortega i Gasset a l’actualitat es 

veuria perfectament que les tècniques de la vida moderna i els instruments 

continuen fent mal a la societat i ja fa temps que hem tornat a la barbàrie: al 

capitalisme salvatge. 

Tal com indica Jaume Carbonell (2014), en el segle XXI les pedagogies 

innovadores són les no institucionals que tenen un discurs teòric basada en 

una pràctica educativa molt satisfactòria i que demostren com s’assoleixen  els 

reptes de l’educació en una època difícil. Així mateix, ell defineix els objectius 

de les pedagogies innovadores així: 

L’objectiu de les pedagogies innovadores, escolars i no institucionals, és el 

d’educar la mirada, les intel·ligències múltiples i els diversos llenguatges 

comunicatius per descobrir, desentranyar, percebre i sentir el que passa en la 

ciutat de manera explicita i oculta (Carbonell, 2014, p.32).  
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L’altre pedagog referent en l’educació “no institucional” és Jaume Trilla (2011), 

que dóna la seva visió més sistèmica i panoràmica de l’educació, és a dir, per 

ell, l’educació no necessàriament ha de “passar” per l’escola i existeixen molts 

àmbits de la vida que hi pugin dur a terme les qüestions d’aquesta, de manera 

més dinàmica i menys limitada. Trilla està d’acord amb el fet que l’escola no 

s’ha de separar de la vida real, però tampoc ha de representar l’únic camí en 

quan l’educació permanent: 

El marc institucional i metodològic de l’escola no és necessàriament sempre el 

més idoni per atendre totes les necessitats i demandes educatives que es van 

presentant. L’estructura escolar imposa uns límits que s’han de reconèixer. És 

més, l’escola no solament no és apta per qualsevol tipus d’objectiu educatiu, 

sinó que per alguns d’ells la institució escolar resulta particularment inapropiada 

(Trilla, J., 2011,p.17). 

No és estrany considerar, doncs, que l’escola està vivint com en un món 

separat, sense tenir en compte les necessitats reals dels infants, com ara, la de 

jugar. És carregat de deures, els nens i les nenes no tenen temps de jugar, que 

és la seva naturalesa, el poc que en tenen està ple d’activitats extraescolars, 

una mena d’espais controlats, mentre els pares i les mares treballen. Això un 

cop més demostra que no està pensat realment per donar respostes  

únicament i exclusivament a les necessitats  educatives, sinó que satisfà a les 

del sistema. Per tant, segons Trilla (2011), cal inventar, crear espais 

complementaries, el que ell anomena <<no formals>>7 i on s’encabirien també 

Institucions com els casals.  

En efecte, de les paraules de Trilla (2011) podem deduir que com a futurs 

educadors/es socials tenim molta feina a fer en els àmbits “no formals” ja que 

l’escola, no té lloc ni temps per una educació integral i amb valors sòlids. 

L’obsessió de l’escola en quan complir el currículum i competències, fa que els 

infants s’allunyin de la seva naturalesa que és el joc,  ho tenen molt difícil i 

aquest buit pot deixar greus conseqüències en el seu desenvolupament 
                                                           
7
 Les funcions educatives que abasta l’educació no formal van des de nombroses aspectes de l’educació 

permanent (incloent certs medis d’alfabetització d’adults, programes d’expansió cultural, etc.), a 
tasques de complementació de l’escola; des d’activitats pròpies de la pedagogia de l’oci, a altres que 
estan relacionades amb la formació professional. L’educació no formal atén així mateix a comesos de 
formació cívica, social i política, ambiental i ecològica, física, sanitària, etc. (Trilla, J., 2011,p.31).    
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cognitiu, social i cultural, tal i com apunta l’autora del llibre Educar en el 

asombro:  

Mentre els nens tenen el cap i l’agenda ocupades en activitats extraescolars, 

en un munt de deures i en tasques de tot tipus, no tenen temps per pensar en 

el que realment els correspon en aquesta etapa tant preciosa de la infància: 

estar amb els seus éssers estimats, jugar, imaginar, descobrir per sí sols, 

sense presses ( L’Ecuyer, C., 2015,p.107).   

L’altre factor que emfatitza L’Ecuyer (2015) és que els nens i les nenes estan 

sobreestimulats perquè els pares volen i desitgen que “corresponguin els 

estàndards del màrqueting” i davant d’aquest fet cada vegada creix més la 

“demanda” cap a l’escola i aquesta va ampliant el currículum cada vegada més 

fins el punt que els infants ja no poden més i així irromp el fenomen del segle 

XXI: el fracàs escolar: “[...] seva addicció a la sobreestimulació, el portarà a 

buscar sensacions cada vegada més forts, a les que també s’acostumarà, fet 

que el portarà a una situació d’apatia sostinguda, de falta de desig, 

d’avorriment” (p. 22). 

Així doncs, per ella, la veritable educació consisteix en el joc infantil,  del qual 

és una gran defensora. Considera que és mitjançant del joc que els nens i 

nenes aprenen, actuen, posen a practica les seves llibertats, formen les seves 

personalitats i per això no els podem privar del joc, substituint-lo amb activitats 

extraescolars o deures.  

 L’Ecuyer  adverteix del perill de sobreestimulació no només en sentit de tenir 

deures sense límit, sinó que de tot l’era digital modern que estem vivint perquè 

comencen a crear infants autistes, però els pares i les mares es preocupen de 

com fer divertir els infants o bé, que estiguin en silenci: 

En casa, adquirim l’últim arsenal per tenir-los divertits: jocs de consoles, 

ordenador, iPad, mòbils amb internet, televisors en les seves habitacions, DVD 

en el cotxe... En el col·legi, en la universitat, tots els medis valen per divertir a 

la clientela estudiantil: PowerPoint, pantalla digital, iPad... Suposo que falta poc 

perquè els col·legis i les universitats demanin com a requisit imprescindible per 

a la contractació de professors habilitats en el ball o en el cant per afegir 

<<vidilla>>  a les seves classes (L’Ecuyer, 2015, p.17).   
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Així mateix, aquesta autora (2015) opina que les noves tecnologies sí que són 

necessàries segurament en edats més avançats i no tant en la petita infància 

vist que obstaculitzen el pensament crític, desvaloritzen  les relacions 

interpersonals, l’aprenentatge i el temps d’atenció i de concentració dels 

alumnes cada vegada és més curt. Demana als pares i les mares que siguin 

molt cautelars al respecte de l’ús de les pantalles digitals: “Per això és tant 

important que l’intermediari entre  nostres fills petits i el món que descobreixen 

sigui una persona que als estimi, i no una pantalla” (p.129). 

En síntesi, L’Ecuyer ha anomenat la seva gran obra Educar en el asombro 

(2015) perquè creu firmament que són els petits detalls, les coses petites que 

empenyen al nen a aprendre, a satisfer la seva curiositat i això significa educar 

per  la fascinació, sorprendre’ls, és a dir, despertar el desig per al coneixement.  

Penso que aquesta autora és la clau per entendre que els adults tenim molta 

influencia sobre els petits i ho hem de tenir en compte quan estem amb ells i 

elles per tal de millorar la pràctica educativa, des de la llibertat i respecte dels 

seus drets. 

Però, com ja s’ha dit en algun altre moment, a part de tots aquests factors 

exposats, hi ha un altre molt important, és el fet que remarca Francesc Tonucci 

en la seva famosa obra Ciudad de los niños on defensa i reivindica clarament 

l’espai urbà per als infants, que les ciutats actuals no estan fetes per ells i on 

l’infant és invisible: 

En aquestes ciutats, ells viuen malament. No poden viure cap de les 

experiències fonamentals per al seu desenvolupament, com per exemple, 

l’aventura, la investigació, el descobriment, la sorpresa, el risc o la superació 

d’un obstacle i, com a conseqüència de allò, la satisfacció i l’emoció. No poden 

jugar. Totes aquestes experiències requereixen dues condicions fonamentals 

que han desaparegut: el temps lliure i un espai públic compartit (Tonucci, F., 

2006, p.62). 

Tonucci (2006)  aposta per una autonomia infantil real i considera que les 

ciutats haurien de tornar aquesta autonomia als infants, per exemple, que un 

nen pugues anar sol a l’escola amb els seus amics. Per ell, és primordial el joc 

infantil lliure, espontani ja que és a través del joc que l’infant pot arribar superar 



27 
 

grans reptes en la vida. Tonucci, com L’Ecuyer i altres autors citats, creu que el 

joc de l’infant s’ha convertit només anar a gronxar-se o com a molt, a casa dels 

amics, però amb la presència dels pares, amb els seus controls: 

Les dificultats ambientals, reals o suposades, han convençut els pares que 

aquesta ciutat no permet que un nen d’entre sis i deu anys pugui sortir sol de 

casa, de forma que el seu temps lliure s’ha transformat en temps organitzat i 

dedicat a activitats diverses, en casa o fora d’ella, rigorosament programades i 

normalment, de pagament. Per un cantó, tenim la televisió, la play station i 

internet i per un altre, tota una sèrie de cursos i activitats extraescolars 

esportives, artístiques o d’idiomes. I per jugar? 

[...] Però per jugar, el nen necessita un espai públic i compartit, adequat a les 

experiències de les diferents categories socials, un espai que creixi i que canviï  

a mesura que creixin i evolucionin les seves possibilitats d’acció i la seva 

curiositat (Tonucci, 2006, p. 62). 

 

6. Marc contextual 

 

La Prosperitat és un dels tretze barris del Districte de Nou Barris de Barcelona. 

Situat en la zona central, se’l reconeix per tenir forma romboide i està limitat 

pels carrers passeig Valldaura, Via Júlia, Via Favència i avinguda Meridiana. 

Aquesta composició sorgeix de la divisió administrativa per barris i districtes 

que es va realitzar l’any 1983. Actualment cal destacar l’envelliment i la 

sostinguda pèrdua de població: la gent jove marxa del barri fugint de l’atur i 

l’elevat preu de l’habitatge. 

De les lluites contra l’oblit dels diferents ajuntaments i la reivindicació 

continuada dels veïns i veïnes per aconseguir cada zona verda, semàfor, 

serveis o equipaments, la Prosperitat ha vist com millorava el barri i ha anat 

construint un teixit associatiu que ha tingut continuïtat entre les diferents 

generacions, una bona mostra del qual és una Festa Major que porta 37 anys 

essent autogestionada des del propi veïnat. Un teixit social que ara mira 

d’afrontar des de la realitat actual del barri amb una renda familiar d’entre les 
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més baixes de Barcelona i on la meitat de la seva població no ha superat els 

estudis bàsics. Cada vegada més neixen nous problemes derivats de la pèrdua 

de drets socials i serveis públics aconseguits, la falta d’inversions en 

equipaments pendents o les creixents situacions de pobresa. 

Així mateix, l’Associació de Veïns i Veïnes de Prosperitat en la seva pàgina van 

publicar dades preocupants sobre la situació econòmica i social del barri: 

El dilluns passat el diari “El País” publicava les dades del nou estudi municipal 

sobre la renda dels barris. [...] I, com era d’esperar, en Prosperitat estem en la 

banda de barris pobres, com la totalitat de Nou Barris i altres zones 

“desafavorides”( Ciutat Vella, Besòs- Verneda, Bon Pastor, el Carmel, etc.) 

Segons aquestes dades, el veí o la veïna mitjana dels nostre barri guanya una 

renta equivalent al 66% de la mitjana municipal. O sigui, que és una tercera 

part més pobre que la mitjana de ciutadà barceloní [...]. 

Prosperitat és una de les zones amb més densitat de població de la ciutat i la 

situació de molts equipaments del barri és preocupant. S'ha d'actuar per 

millorar les condicions dels equipaments (casal de barri, casal de joves, escola 

d'adults, casal de la gent gran), cobrir noves necessitats (casal infantil, hotel 

d'entitats...) i preveure necessitats futures. En aquest sentit, defensar el poc sòl 

públic que queda al barri és un objectiu essencial. Diverses entitats estem 

treballant en un document de mínims que té com a objectiu fer una diagnosi 

d'aquestes necessitats i aconseguir el compromís d'un pla d'equipaments 

global per part del districte8. 

Cal veure també les estadístiques de l’Ajuntament de Barcelona sobre el nivell 

d’estudi de la població del barri, que com apuntava l’A.V.V.,  és força baixa 

degut a la situació social, econòmica, cultural i històric de la seva gent.9 

 

                                                           
8
 Informació treta de la pàgina web de l’A.V.V. de Prosperitat. Recuperat  de 

http://www.prosperitat.org/ca/taxonomy/term/24?page=3  
[Última consulta: 23/04/2015] 
9
 El mapa estadístic es troba en l’apartat d’ Annexes 3. 

http://www.prosperitat.org/ca/taxonomy/term/24?page=3
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6.1. Centres educatius, culturals i de lleure del barri de  la 

Prosperitat 

Escoles bressol 

 EBM Colometa. Av. Meridiana, 573 

 EBM Ralet. C. Joaquim Valls, 10 

Escoles de Primària 

 Escola Prosperitat. C. Molí, 57 

 Escola Santiago Rossinyol. Pg. Valldaura, 261 

 Escola Tibidabo. C. Joaquim Valls, 10 

 Escola Mercè Rodoreda. C. Vesuvi, 32 

 Escola Víctor Català. C. Font d’en Canyelles,35 

Centres de Secundària Públics 

 Institut Galileu Galilei . C. Molí, 57-67 

 Institut Sant Andreu. C. Badosa, 10-14 

Centres Privats concertats 

 Col·legi Sant Lluis. C. D’Arítjols, 12-14 

 Escola Valldaura. C. Argullós, 117 

Escola d’Adults  

 AFA Prosperitat. C. Joaquim Valls, 82 

Ludoteca 

 La Guineu. C. Tissó, 66 

Casals 
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Taula 1. Llistat dels centres educatius del barri (creació pròpia) 

 

7. Metodologia 

En relació amb metodologia del treball, cal dir que és qualitativa ja que es tracta 

d’analitzar una realitat social en concret, interpretar-la, descriure-la amb la 

finalitat de millora i  de transformació d’aquesta, és a dir, una investigació 

qualitativa orientada al canvi,  sobre el qual aquest professor diu el següent: 

Es construeix mitjançant una forma d’investigació impregnada pels valors 

socials emergents en el context i consensuada pels seus propis participants. 

Mitjançant l’exercici autocrític , “en” i “des de” la practica, aquests prenen 

consciència  de les possibilitats del canvi i millora de la seva pràctica 

(Bisquerra, R., 2014, p. 283). 

Pel que fa al mètode del TFG, va ser fàcil de triar, ja que en l’assignatura 

Investigació Socioeducativa n’havíem tractat i vist en profunditat els diferents 

tipus, com ara: la investigació experimental, la científica, ex post-fact, la 

investigació etnogràfica, l’estudi dels casos, la teoria fonamentada, la 

investigació narratiu-biogràfic, la investigació avaluativa i la investigació-acció. 

Segurament, me’n deixo d’algunes, però vull centrar-me en aquesta última, en 

la investigació-acció. Ja que la modalitat del TFG és la creació i producció, el 

mètode del treball corresponent és la investigació-acció tenint en compte que 

és participativa, encaminada cap a una reflexió i esperit crític de les persones i 

permet la fusió de teoria a la pràctica tal i com apunta Bisquerra (2014).  

Els orígens d’investigació en l’acció, diu Charles Delorme (1985) que estan 

relacionats amb Kurt Lewin, en als anys setanta i que llavors es deien també 

investigació activa o investigació operativa. Segons Delorme, doncs, Lewin 

 Casal de Gent Gran de Prosperitat, Pl. Angel Pestaña, s/n 

 Casal de barri de Prosperitat, Pl. Angel Pestaña, s/n 

 Casal de Joves de Prosperitat, Av. Rio de Janeiro, 100 
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definia la investigació-acció com un canvi d’ordre psicosocial en el terreny 

d’actuació. 

En la segona meitat del segle XX, el concepte d’investigació-acció es podria 

trobar bàsicament en termes d’educació ordinària, com per exemple, quan  

parlaven del currículum escolar. De fet, aquest tipus d’investigació va néixer en 

un àmbit estrictament escolar, per als mestres, per tal de millorar la pràctica 

educativa.  

Un dels grans autors i referents en aquest tema és  Lawrence Stenhouse . Ell 

parlava de la pràctica educativa, del currículum i apuntava que estava mal 

dissenyat, ja que un mestre no només ha de fer que produeixin coneixement, 

sinó que construir-lo juntament amb els educands, compartir, indagar quines 

són les necessitats reals dels alumnes i per aquest fet afirmava que la 

investigació- acció ha de ser la base de qualsevol acció educativa i cal tenir-lo 

en compte alhora de dissenyar currículums escolars (1987). Stenhouse, ell 

mateix treballava i posava en pràctica la seva teoria dins de l’aula insistint en la 

millora de qualitat educativa a través d’investigació-acció. 

De l’altra banda, cal tenir en compte les paraules del John Elliot, un 

contemporani de Stenhouse, que de fet es coneixien i tot, deia el següent 

(1999): “Stenhouse pretenia que els professors generessin estratègies d’acció 

a partir de les dades de la classe. Jo havia donat un pas més, proporcionant-los 

les estratègies d’acció” (p. 35). Així que els dos coincidien bastant en quan la 

renovació educativa i la generació de les noves maneres d’ensenyar trobant 

així una línia en comú entre la pràctica i la teoria. 

Així doncs, el fet d’apostar per aquest mètode, d’una banda, com bé afirmaven 

Stenhouse i Elliot, és poder oferir als/les professionals del Casal una  formació 

a base d’investigació-acció i d’aquesta manera crear i innovar, per una altra, 

em permetrà conèixer i analitzar la pròpia pràctica, reflexionar-hi i després 

prendre les decisions adequades per tal de millorar-la. Per tant, la diferència  

de la investigació – acció dels altres mètodes,  és que en aquesta puc adaptar 

l’acció educativa en les noves situacions que s’hi generin gràcies al seu 

caràcter flexible. I com bé afirma Artur Parcerisa: 
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En tot cas, es tracta d’un paradigma d’investigació en el qual es considera 

que no existeix una realitat única que investigar, sinó múltiples realitats que 

interactuen entre sí i que l’investigador no queda al marge d’aquestes 

realitats, sinó que influeix en elles; el disseny de la investigació és obert i 

flexible, evolucionant al llarg de la pròpia investigació; els mètodes de 

recollida d’informació prioritàriament qualitatius [...] (Parcerisa, 2008, 

p.129). 

 

7.1 Mostra i mostreig 

 

La mostra del treball són els infants i famílies usuàries de l’Espai infantil i 

familiar del Casal del barri de Prosperitat, el perfil de les quals són, en cas 

d’infants: de 4 a 12 anys, i en cas de famílies: mares, pares, tiets, tietes, avis i 

àvies, etc., independentment de l’edat.  Els nens i nenes d’aquest espai  

provenen de famílies de classe mitjana –baixa, amb un nivell educatiu força 

baixa, tenint en compte l’arribada de molts nens i nenes d’altres països, fet que 

no totes les escoles tenen en consideració en quan aules d’acollida. De l’altra 

banda, la crisi econòmica actual està afectant força en la quotidianitat  de les 

seves vides. Tot i que des del govern actual no volen sentir el nom de la 

pobresa infantil, és molt ferm en Nou Barris, ja no només en sentit 

d’alimentació, sinó que de la pobresa energètica, desnonaments continus, la 

falta de recursos educatius i pedagògics i etc., perquè la llista podria ser molt 

llarga, són factors determinats per als nens i nenes de Nou Barris i 

evidentment, per als de Prosperitat també. N’és un bon exemple el documental 

que va emetre la Televisió de Catalunya10 fa poc sobre la pobresa infantil i 

bàsicament sortien els barris del Nou Barris. És vergonyós i alhora esgarrifós 

que un infant l’únic àpat del dia potser té a l’escola, però al canvi, els polítics  

neguen el desmantellament del benestar social i ja no parlo de les polítiques 

socials, que anem empitjorant. Sembla que ells visquin en un altre planeta, on 

tot és fantàstic, tothom és feliç i viu la vida...  

                                                           
10

 http://www.tv3.cat/videos/5474974  
[ Última consulta al 8 /03/2015]. 

http://www.tv3.cat/videos/5474974
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Tanmateix, la Prospe (així en diem els del barri) és un barri  actiu, on l’esperit 

de força veïnal es mantén viu en cada moment a través de la participació 

popular i les lluites veïnals. Al barri es destaca sobretot amb el seu caràcter 

sòlid de  teixit associatiu on el Casal té una importància vital per als veïns i 

veïnes ja que és un lloc de moviment, un lloc de trobada per als col·lectius, és 

un lloc per fer barri, per preparar i realitzar activitats, i sobretot, per fer 

Prosperitat que ben asseguro per les pròpies vivències. 

Pel que fa al mostreig, cal dir que és no probabilístic ja que la mostra està 

triada de manera informal, és un mostreig casual, és a dir, a l’accés als 

subjectes participants ha sigut fàcil: mostreig per accessibilitat segons 

Bisquerra (2014). 

8. Tècniques de recollida d’informació 

 

Com que la investigació-acció és un mètode qualitatiu, requereix unes 

estratègies per la recollida d’informació que segons Bisquerra (2014) tenen els 

trets característics com ara, la facilitat d’adaptació en qualsevol context, continu 

que permet crear un procés sòlid i constant, interactivitat entre l’investigador i 

participant i la naturalesa qualitativa ja que es fan servir relats de vida, diaris de 

camp, entrevistes, observacions i etc.  

Així mateix, com a estratègia jo faré servir  l’observació participant  i per poder 

planificar-lo d’una manera eficaç   formular uns interrogants: 

 Com i on observar? 

 Què i quan observar? 

 Com registrar i analitzar la informació? 

Penso que aquesta estratègia em pot servir per fer possibles autoregulacions 

durant el disseny del projecte, revisar la pròpia pràctica educativa i tenir una 

visió holística de la realitat social en el qual m’hi trobo.  Tot i que l’observació 

participant és una estratègia d’estudis etnogràfics, considero que en la 

investigació-acció també pot anar bé, ja que en aquest cas jo tindria un rol 

participant com a observador que com bé afirma  aquest antropòleg: 
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El rol d’observador-com a- participant és el que correspon a l’investigador que 

porta a terme observacions durant períodes breus, potser per establir el context 

per a les entrevistes o altres tipus d’investigació. L’investigador és algú conegut 

i reconegut, però es relaciona amb els “subjectes” de l’estudi únicament en 

qualitat d’investigador (Angrosino, M., 2012, p. 81). 

A part de l’observació participant, vaig pensar que l’entrevista semiestructurada 

també em podria servir com a eina d’extreure informació per al disseny del 

projecte. Vaig triar dues mares11 que em van confirmar a fer-la. Penso que la 

tècnica de l’entrevista semiestructurada pot proporcionar informació viable i 

real, a més, descriure de fons el context on es durà a terme el projecte 

socioeducatiu:  

Les entrevistes semiestructurades parteixen d’un guió que determina quin és la 

informació rellevant que es necessita obtenir. Per tant, existeix una acotació en 

la informació i l’entrevistat deu remetre s’hi. Les preguntes, en aquest format, 

s’elaboren de forma oberta, fet que permet obtenir una informació més rica en 

matisos. És una modalitat que permet anar entrellaçant temes i anar construint 

un coneixement holístic i comprensiu de la realitat (Bisquerra, 2014, p.337). 

També vaig elaborar un petit qüestionari12 per a les famílies participants i altres 

usuaris i usuàries del Casal per tal de donar més rigor i credibilitat a la feina 

que faig.  

 

8.1. Anàlisi de la informació i resultats obtinguts  

Entrevista  a Y13.  

L’Y. és una mare de 36 anys i tant ella com tota la seva família són usuaris del 

Casal. Té dos fills: una nena de 5 i nen de 8 anys. Ella treballa en una escola 

pública del barri com a monitora i em va dir que amb molt de gust faria 

l’entrevista ja que a ella, també li interessava el tema de l’estudi. Així que les 

preguntes eren les següents: 

                                                           
11

 Dels noms de les entrevistades només apareixen les inicials per tema de confidencialitat. 
12

 El qüestionari es troba a l’Annex 4. Tots els qüestionaris es van enviar per via digital: google docs. 
13

 Les dues entrevistes senceres es troben a l’Annex 1 i Annex 2. 
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1. L’avenç de les noves tecnologies en l’actual societat està arrelat gairebé 

en tot els àmbits de les nostres vides, creus que aquest fet repercuteix 

en l’educació dels nostres infants, de quina manera?, creus que els nens 

i les nenes avui en dia estan “ molt enganxats” a les pantalles?. 

2. Ets partidària que els infants tinguin tants deures i extraescolars i 

d’aquesta manera aprenguin més? Com creus que els infants podrien 

recuperar els jocs lliures, com abans que jugaven al carrer?  

3. Creus que espais com el casal són llocs ideals per l’oci infantil? 

4. Coneixes projectes o experiències similars al meu? 

Entrevista a I. 

L’I. té 42 anys i també és mare de dos fills: de 4 i 11 anys. És amiga de l’Y. I 

m’assegura que comparteixen idees sobre educació dels fills amb ella. És 

mestra de Primària i vaig pensar que és la persona més ben indicada per tal de 

contrastar opinions amb el marc teòric i extreure’n conclusions pertinents. 

Així que les preguntes de l’entrevista van ser aquestes: 

1. Per què creus que els infants ja no juguen com abans? Com podríem 

recuperar els joc populars? 

2. Fins a quin punt creus que el joc és una eina educativa? Per què han de 

jugar els infants? Com descriuries l’evolució del joc infantil al llarg de 

temps? 

3. Quins creus que són els factors que influeixen en aquesta pèrdua de la 

cultura popular? 

4. L’escola actual innova? Per què tants deures, fitxes i obligacions per als 

nens i nenes? Creus que cal una pedagogia alternativa? 

Així doncs, les paraules de l’Y. demostren que les noves tecnologies sí que 

influencien negativament en quan l’educació dels infants i no deixen espai del 

joc lliure i espontani. També pensa que els nens tenen massa deures fet que 

impossibilita que puguin jugar gaire estona, però que tampoc tenen llocs per 

fer-ho. El concepte del carrer com espai de joc és inexistent. 
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Així mateix, l’Y. agraeix la feina del Casal i també els projectes com el meu ja 

que donen un cert “aire per respirar” als infants davant el currículum escolar 

afeixugat: 

 “[...] Els amics són més virtuals que “de veritat”. Està bé que els nens 

sàpiguen utilitzar les noves tecnologies, però és massa, ja no juguen 

com ho fèiem la nostra generació, el joc ara és a través de la pantalla. 

Per exemple, el meu fill ja sap baixar aplicacions d’ internet, però estic 

molt a sobre, s’ha de vigilar, controlar el contingut”. 

 “Jo crec que els pobres nens van molt atabalats i estressats durant el 

dia, però clar, si no van a extraescolars molts pares no tenen ningú que 

pugui tenir cura d’ells. El sistema no permet conciliació familiar [...]”. 

 “Doncs crec que una bona manera de recuperar el joc seria 

promocionar-los més per exemple aquí, al Casal o bé, suprimir tantes 

assignatures i introduir-los en el currículum escolar [...]”. 

 “[...] el casal també té la plaça a prop on poden jugar a la pilota, a més 

aquí els nens estan menys controlats, no com a l’escola. Si no hi hagués 

el casal, no sé què faríem perquè és quasi l’únic recurs d’oci i d’esbarjo 

que tenim”. 

  “Penso que és una molt bona iniciativa, així els nens coneixen com 

érem nosaltres, es socialitzen, obliden un instant la pantalla”. 

De l’altra banda veiem com l’I., està totalment d’acord que el joc és una eina 

educativa vital, a més a més, la seva absència fa que l’infant no pugui tenir un 

desenvolupament social i cultural sà. També afirma que  el capitalisme i la 

globalització són el que “marquen tendència” i l’educació dels infants s’està 

duent a terme a base d’això i desapareix la cultura popular i els valors que 

comportava aquesta. 

Pel que fa a la innovació de l’escola,  dóna rellevància els projectes, el fer de 

cada escola i no el compliment del currículum escolar marcat pel sistema 

capitalista: 

 “[...] és que els jocs d’abans jugaven al carrer, però és que ara el carrer 

no està pensat per al nen, és per als cotxes. Els espais infantils de la 
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ciutat no són adequades per al joc que jugàvem nosaltres, ara són un 

tros de terreny ballat i controlat, amb un mobiliari infantil escàs”.  

 “Haurem de reivindicar espais d’oci, el carrer com abans. Els nens han 

de jugar el carrer, no poden estar tancats i controlats sempre”.  

 “A través del joc el nen aprèn i coneix el món que li envolta. És la seva 

naturalesa, per tant no li podem privar-lo. En la nostra època fèiem 

amistats al carrer jugant, ara s’ho fan en el facebook, Instagram i etc, 

això no són amistats, no tenen valors, no se’ls educa en valors reals”.  

 “La globalització falsa aquesta ens té agafats per coll a tots, estem en 

l’era de consumisme, de presses, d’extraescolars...”. 

 “L’escola actual no només no innova, sinó que estem tornant enrere, en 

l’època franquista: suprimeixen matèries com plàstica, musica, 

introdueixen religió i més matemàtiques”.  

 “Jo crec que sí que cal una renovació profunda, introduir-hi més 

projectes en què tu creguis enlloc de treballar com coets i no arribar mai 

a complir els objectius”.  

 

Parlant dels resultats dels qüestionaris com  que hi havien  dues preguntes 

obertes, doncs, he trobat convenient de categoritzar les respostes més 

significatius i que exposo en la taula següent: 
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Categories Definició Fragment N % 

No estimulen la 

imaginació 

L’absència de 

la creativitat 

“…els  jocs  ja no estimulen a l’infant 

a pensar, a crear l’ imaginació”. 

4 15 

 

TICs.  

 

Les noves 

tecnologies 

modernes 

“Perquè en l’època de les TICs els 

jocs populars ja no existeixen”. 

6 22 

Individualisme L’absència de 

les relacions 

personals i 

sòlides. 

“Les pantalles provoquen ansietat i 

individualisme”. 

6 22 

Desenvolupen el 

pensament 

La capacitat 

cognitiva dels 

humans 

“És a través dels jocs lliures i 

espontanis que els infants aprenen i 

desenvolupen el seu pensament”. 

6 22 

Taula 2 Categorització de la primera pregunta oberta (creació pròpia) 

 

 

 

 

 

 

no estimulen 
l'imaginació; 15% 

TICs; 22% 

individualisme; 
22% 

desenvolupen el 
pensament; 22% 

Gràfic 1. percentatge de la taula de categories 2 (creació pròpia) 



39 
 

Taula 3 Categorització de la segona pregunta oberta (creació pròpia) 

 

 

 

És veu clarament, doncs, que una major part de les persones enquestades 

estan d’acord en què les noves tecnologies i les pantalles digitals substitueixen  

als jocs populars i tradicionals, creant així individualisme i consum 

irresponsable.  

48% 
30% 

22% 

Gràfic 2. percentatge de la taula de categories 3 ( creació pròpia) 

individualisme

noves tecnologies i consumisme

relacions interpersonals escasses

Categories Definició Fragment N % 

Individualisme  L’absència dels valors, com 

el compartir, escoltar, 

ajudar... 

“Fomenten l’ individualisme i 

el consum irresponsable, 

impulsiu”. 

13 48 

Noves tecnologies i 

consumisme  

Deixen greus 

conseqüències en quan el 

joc infantil lliure i 

pedagògic. 

“Han provocat  efectes 

negatius en la forma de vida i 

en el fet de relacionar-se 

d’una manera sana i 

afectiva”. 

9 30 

Relacions 

interpersonals 

escasses 

La interacció de les 

persones 

” Els jocs moderns afecten 

en les relacions personals i 

això no és bo per al 

creixement dels infants”. 

6 22 
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L’altre factor destacable dels gràfics és el fet que es perden les relacions 

personals i afectives pel fet que els infants ja no juguen com abans, al carrer, el 

joc lliure i espontani, cosa que confirma l’I. en la seva entrevista, quan diu que 

“el carrer no està pensat per als infants”. Després, la categoria de 

desenvolupament del pensament a través del joc també és present en les 

entrevistes i un cop més es confirma la importància del valor pedagògic del joc 

popular i tradicional en quan al desenvolupament cognitiu dels infants. 

Així doncs, després d’analitzar les entrevistes i categoritzar les respostes del 

qüestionari, triangular-les entre elles, construir els gràfics pertinents  i 

contrastar amb tot allò que contribueix  el marc conceptual, es veu clarament 

que els jocs tenen una importància vital en el creixement i educació dels infants 

i un cop més es justifica la creació del present projecte. 

 

9. Projecte socioeducatiu Jocs d’abans, Infants d’avui 

 

9.1. Introducció 

El present projecte, com ja s’ha dit en la presentació del TFG, és tracta de crear 

una gimcana de jocs infantils populars i tradicionals, el qual es realitzarà en 

l’espai Infantil i Familiar del Casal de Barri de Prosperitat de Barcelona. La 

filosofia del projecte no són tant els jocs infantils en sí, sinó que el fet de jugar 

lliurament al carrer, gaudir de l’entorn i de les amistats d’una manera propera i 

agradable, teixir relacions educatives i interpersonals, donar lloc al diàleg i 

l’escolta activa, en definitiva, treballar amb i per a les persones, fet que destaca 

molt també el Casal de Prosperitat en la seva manera de treballar.  

Un casal viu per la implicació constant de persones que el reinventen cada dia. 

Un casal de barri viu perquè la gent hi conviu, el gasta i es desgasta. I no és 

fàcil i mai no és perfecte i no sempre s’avança. El Casal de Barri és viu perquè 

de vegades mira enrere, frena i desfà les passes que l’han fet errar. Sí. Només 

és viu perquè és real i la seva gent també14. 

                                                           
14

 El fragment està extret de les memòries del 25 anys del Casal de Barri de Prosperitat. 
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Així doncs, el projecte Jocs d’abans, Infants d’avui es planteja dins d’aquest 

context on fan una feina formidable pro de les persones. Tinc ganes que al 

menys una part dels jocs es recuperin, que tant els infants com pares i avis 

plegats puguin valorar la importància d’aquests i els valors que aportaven. Vull 

que el present projecte formi part del Casal de barri de Prosperitat, però 

sobretot, del barri i de la seva gent. 

 

9.2. Justificació 

 

La vida comú és anònima. No ho és cadascú de nosaltres en la seva 

singularitat. No ho és cada vida, cada gest, cada expressió. Però sí la vida en 

comú. És de tots i de ningú. Inapropiable, inidentificable, inassignable. Sense 

nom, sense firma, sin password, però amb tots els rostres, amb els traços de 

cada existència (Garcés, M., 2013, p.118). 

Les paraules d’aquesta pensadora venen a dir que Jocs d’abans, Infants d’avui 

té el seu punt de partida en la “promoció” d’aquest món comú a través de la 

gimcana de jocs infantils populars i tradicionals, en la reivindicació dels drets 

dels infants a tenir el carrer com espai de joc, com era abans, a l’època dels 

nostres pares i avis, que com bé diu ella és de tots i de ningú. 

Justament, en l’actual societat   cada vegada més s’esborren aquests rostres, 

els gestos, les mirades entranyables, profundes... El capitalisme salvatge del 

segle XXI escombra les vides quotidianes, les nostres singularitats, les nostres 

personalitats convertint-nos objectes dels grans mercats i bancs... 

 És després d’aquesta reflexió i anàlisi acurada de la bibliografia del marc 

conceptual, doncs, que neix aquest projecte juntament amb l’observació prèvia 

realitzada durant dos mesos al Casal de Barri de Prosperitat de Barcelona. A 

més a més, han tingut lloc xerrades amb diferents professionals de la Institució, 

també entrevistes semiestructurades amb dues mares usuàries del Casal (les 

entrevistes senceres es troben en l’apartat dels Annexes) per tal acabar ajustar 

matisos i concretar la necessitat de dissenyar  el present projecte.  
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Seguidament, es van analitzar les necessitats emergents del Casal i tots els 

professionals del Casal estaven d’acord que l’Espai Infantil i Familiar tenia certs 

buits i calia omplir-los, donar-li aires nous, però sobretot celebraven la meva 

idea del projecte i les raons d’aquesta i estaven disposats d’ajudar-me en què 

calgués. 

Bé, a continuació, es va preveure que el Jocs d’abans, Infants d’avui tindria lloc 

únicament els mesos d’abril a setembre ja que els jocs populars són lliures, 

cooperatius i necessiten el carrer, l’espai públic per poder fer-ho i també per les 

condicions metrològiques.  

Per tal tenir clar d’on es parteix el projecte, seguidament hi haurà un DAFO i la 

seva anàlisi. 

9.3. Anàlisi de les necessitats: DAFO 

 

Dificultats Fortaleses 

- La monotonia de les activitats de l’Espai 

Infantil i Familiar 

- Poca consciència de la gent sobre el 

caire educatiu del Casal 

- L’era de les noves tecnologies i la 

dependència dels infants i les seves 

famílies d’aquestes 

- Poca preparació dels professionals del 

Casal en la Investigació-acció 

- Falta d’estructuració i organització de 

l’Espai Infantil i Familiar del Casal en 

quan projectes socioeducatius i de 

lleure 

- Projecte innovador, participatiu i 

engrescador  

- L’espai públic lliure 

- Molts anys d’experiència del Casal en 

participació comunitària i autogestió 

- Equip de treball transversal, sistema 

horitzontal de l’Organització 

- Xarxa social i teixit associatiu sòlid 

- Sentiment de pertinença al barri 

 
 

 

Amenaces Oportunitats 

- Manca de recursos públics 

- La crisi econòmica actual 

- La societat de la “modernitat líquida” 

 

- Bona relació entre les diferents Entitats 

del barri 

- Espai obert a tothom 

- Participació activa de la gent al Casal 

- Defensa dels drets humans i socials 

- Entitat referent al territori 

- Ganes d’aprendre i millorar 
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En l’anàlisi del DAFO es veu clarament que les dificultats trobades són 

preocupants realment, però el projecte Jocs d’abans, Infants d’avui, 

precisament neix d’aquestes necessitats per tal de poder transformar-los en 

possibilitats. És cert que en Casal, hi ha  quantitat de propostes socioculturals, 

però per a la infància en concret, no n’hi ha gaires que siguin divertides, els 

motivin i alhora siguin educatius. Tampoc hi ajuda la situació socioeconòmica 

actual que vivim, com ens diuen les amenaces.  

Tanmateix,  les dificultats, cal  tenir-les en compte en tot moment, però no partir 

d’elles, sinó que de les fortaleses que ocupen un bon gruix i de les oportunitats 

que demostra el DAFO.  

9.4. Marc legal i normatiu  

 

Com totes les Institucions, Casal també es regeix amb unes normes i lleis per 

tal de ser rigorós i coherent amb la feina que fa. Així que el present projecte 

socioeducatiu, com ja s’ha dit anteriorment, s’implementa en l’Espai infantil i 

familiar del Casal i la seva punt de partida és  en la defensa dels Drets Humans 

i de la infància en concret. A continuació és el llistat de Lleis, Decrets, 

Documents normatius en els quals s’insereix aquesta intervenció. 

 Llei 14/2010, del 27 maig, dels drets i les oportunitats en la infància i 

l’adolescència 

 Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència de Catalunya 2010-

2013 

 Pacte per a la Infància a Catalunya 

 Decret 332/2011, de 3 de maig, de reestructuració del Departament de 

Benestar Social i Família 

 Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials de Catalunya 

 Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies 

 Document de Bases de Consell Nacional dels Infants i Adolescents de 

Catalunya 
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 Recull de bones pràctiques dels Plans locals d’inclusió social 

 Documentos profesionalizadores, ASEDES 

 

9.5. Destinataris 

 

Els destinataris d’aquest projecte són els infants de 4 a 12 anys d’edat i les 

seves famílies respectives. La majoria són usuaris i usuàries del Casal, 

sobretot de l’Espai Infantil i Familiar, on venen de dimecres a dissabte a passar 

una estona sigui jugant, fent manualitats o altres activitats d’oci.  

Cal dir que el projecte està obert al barri, a totes les persones que hi vulguin 

participar i no només als usuaris i usuàries del Casal. 

 

10. Objectius generals  

 

 Conscienciar a la comunitat en quan el joc com la base de participació 

social i eina pedagògica.   

 Crear un espai de reflexió i d’autogestió treballant així l’autonomia i 

l’apoderament.  

Objectius específics 

 Potenciar la identitat, creixement personal i la motivació. 

 Potenciar el respecte, l’escolta activa envers als companys i la societat. 

en general. 

 Crear un ambient i espai positiu per a la cohesió i benestar del grup. 

 Desenvolupar el sentiment de “nosaltres”, de pertinença, de cooperació. 

 Afavorir les relacions interpersonals. 
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11. Metodologia 

 

La metodologia d’un acompanyament socioeducatiu pot ser molt diversa, però 

creiem que sempre hauria de tenir com a referent unes nocions que són claus: 

idea de procés, de negociació, de treball a partir de les potencialitats, 

d’aproximació ecosistèmica, de flexibilitat i adaptabilitat (Parcerisa, A. & Giné, 

N., 2010, p.65). 

 
Cal dir que totes les accions del nostre projecte tenen en compte tots aquests 

punts referents esmentats en les seves metodologies. 

Pel que fa a la metodologia del Jocs d’abans, Infants d’avui en concret, cal dir 

que parteix de la base tant d’aproximació sistèmica, com de la flexibilitat i 

adaptabilitat, dóna especial importància al diàleg i a la participació. Parlant de 

la flexibilitat de la metodologia, cal detallar que adopta una capacitat d’atendre 

els col·lectius més vulnerables des d’espais i escenaris senzills i normalitzats. 

 No cal oblidar tampoc que cadascun d’ells és una persona singular, cal 

respectar les diferències i la diversitat cultural, cosa que a través d’aquesta 

idea de l’autor serà possible aconseguir-la. 

L’aproximació sistèmica de la metodologia té una clara voluntat transformadora 

i compromesa amb la millora de l’entorn i la societat de manera que s’implica 

envers la sensibilització comunitària i d’inclusió social. 

Té especial rellevància   també el procés d’aprenentatge mitjançant de les 

potencialitats, cosa que afavoreix en el desenvolupament personal, millora 

l’autoestima i dóna lloc a una bona convivència. 

Per tal de poder realitzar aquest treball, utilitzaré diverses estratègies, com ara: 

grup de discussió, xerrades, col·loquis; el debat; es pot utilitzar la tècnica de 

“grups de creació participativa” o la de “grups nominals” per tal de compartir les 

respostes individuals.  

Val a dir que la metodologia del projecte està enfocada des de l’animació 

sociocultural per tal de promoure la participació i la comunicació. És per això 

que a més de jocs infantils, també es proposarà a les famílies un cop al mes 

organitzar debats amb algun tema que sigui al seu interès i que el triïn ells.  
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L’altra cosa que està previst és fer un intercanvi amb els altres Espai Infantils i 

Familiars de Barcelona per tal de veure altres experiències i donar a conèixer el 

projecte. 

De totes maneres, com ja s’ha dit, la metodologia és totalment participativa, on 

fins i tot cap la possibilitat de dividir l’espai per comissions, per exemple: una, 

especialment per als jocs, altra, organitzar, proposar, avaluar debats i xerrades. 

Així doncs, el contingut de la metodologia és de l’animació sociocultural sobre 

el qual aquestes autores diuen el següent: 

L’animació sociocultural constitueix una metodologia molt eficaç  per mobilitzar 

els grups, associacions i institucions. És un instrument essencial per donar nou 

significat al temps de treball i al d’oci. [...] L’Animació Sociocultural és una 

estratègia per al desenvolupament comunitari, que sorgeix en, per i des de la 

comunitat. Promou la participació dels ciutadans amb la finalitat que siguin 

capaços de gestionar els seus propis recursos  i portar al terme les propostes 

dissenyades (Serrano, G. P. & Puya, M. V., 2005, p:97). 

 

11.1. Seqüència i Temporització 
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Com ja s’ha dit anteriorment, el projecte es durà a terme des del mes d’abril fins 

al setembre, amb possibilitat d’allargar-lo més si fa bon temps, de dimecres a 

dissabte, però excepte els dies que hi ha altres activitats programades. És a dir: 

una setmana, al dimecres, dijous i divendres, altra, només divendres i 

dissabte... depèn de la programació del Casal.  

Tot que calendari posa a partir d’abril, el primer dia15 que es va posar en marxa 

va ser al passat 6 de maig per motius logístics. Cal dir que el cartell anunciant 

de la gimcana de jocs, és força cridaner, d’una banda surten només nens, 

d’una altra, el color feminista de les lletres, volent dir que apostem per la 

igualtat de gènere, i per això va venir molta gent el dimecres i espero que al 

llarg d’aquests mesos el projecte segueixi igual d’atractiu. Per ser primer dia, va 

anar molt bé, els infants estaven impressionats dels jocs i se’ls veia amb ganes 

de divertir-se i passar-s’ho bé: 

 

Figura 1. Cartell anunciant  

                                                           
15

 El primer dia, 6 de maig, el vaig registrar a través de fotografíes que es troben en l’apartat d’Annex 5. 
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Com es pot veure en el calendari està marcat els dies en els quals hi haurà la 

gimcana de jocs que depèn de la setmana els varien. Per exemple, la primera 

setmana, hi haurà:  

o Dimecres:  Xarranca, Arrancar cebes, Saltar la corda 

o Dijous: La xapa, El mocador, Matar 

o Divendres: L’ampolla, Tirar les bitlles, Elefants, micos i palmeres 

o Dissabte: La granota, El cau del ratolí, Cadira calenta 

Així consecutivament cada setmana, anar tornant els jocs. La setmana de Sant 

Jordi, només hi haurà Gimcana al divendres, 25, ja que els infants participen en 

la Festa Popular i s’ha de respectar. Al mes de maig la reunió mensual serà al 

dia 29,  donat que comencen les festes del barri i Casal és l’espai principal de 

la Festa Major. Al cas de juny, doncs, hi ha excepció el dia 1 i 7, l’1 perquè és el 

Dia Internacional dels Infants i  des del Casal es preparen unes Jornades on 

tindrà lloc indiscutible la Gimcana dels jocs populars, i el 7, perquè és l’últim dia 

de les festes i des del matí es programen activitats d’esbarjo per als nens i 

nenes i tampoc poden faltar els jocs. Juliol segueix amb normalitat, en agost el 

Casal romandrà tancat i tornem al setembre, però amb menys dies, ja que 

molts infants encara són a vacances i després comencen el curs escolar.  

Cal dir que la gimcana és oberta tot i tenir temporització i calendari i que tothom 

que vulgui pot aportar jocs nous, assistir en les reunions periòdiques, de 

manera que esdevingui un espai d’autogestió i de participació directa. 

Al respecte de les reunions d’equip, tindran lloc cada últim dimecres del mes, 

per tal d’avaluar, parlar, opinar i millorar aspectes  de Jocs d’abans, Infants 

d’avui.  

11.2. Tipus de jocs tradicionals i populars 

 

A continuació, exposo alguns jocs populars i tradicionals16 per tal visualitzar 

millor el tema d’estudi. Un dels més famosos i que segurament hi hem jugat 

tots i totes és la xarranca. La Xarranca és un joc tradicional en què cal dibuixar 

                                                           
16

 L’explicació és extreta de la pàgina web de l’Omnium. Recuperat de 
https://www.omnium.cat/calendari2015#0  
[Última consulta: 25/04/2015] 

https://www.omnium.cat/calendari2015#0
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a terra unes caselles numerades amb una forma concreta i que són el camp on 

es juga. 

Cadascun dels jugadors, per torns, llança una pedra a la casella que li toca. Es 

comença pel número 1 i es va pujant fins al 10 a mida que s’aconsegueix 

completar el recorregut. La pedra ha de caure dins la casella corresponent, 

llavors es comença a fer el recorregut per la xarranca saltant a peu coix i 

saltant per sobre, sense tocar sobre la casella que té la pedra. Cal fer el camí 

d’anada i tornada saltant sense trepitjar cap línia i sense posar el peu que va en 

alt al terra. Només quan s’arriba a dalt de la xarranca, el número 10 o el cel, es 

pot girar posant els dos peus a terra. 

També es poden posar els dos peus a terra quan es passa per les caselles que 

estan de costat (generalment el 4 i el 5 i, a vegades, també el 7 i el 8), però 

només si no tenen la pedra. Quan es fa el camí de tornada, també a peu coix, i 

s’arriba a la casella on hi ha la pedra, el jugador s’ha d’ajupir a peu coix, recollir 

la pedra i acabar el camí de tornada. Guanya qui aconsegueix fer el recorregut 

passant per tots els números. 

 

 

Figura 2. La Xarranca 

Un altre que es troba a faltar és el joc de Mocador que tant hi havíem gaudit. 

Es fan dos equips amb el mateix nombre de persones i cadascuna s’adjudica 
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un número. L’equip contrari no ha de saber el número que tenen les persones 

de l’altre equip. La persona que no forma part de cap dels dos equips és 

l’àrbitre, és qui aguanta el mocador i decideix el número que juga cada vegada. 

Es col·loca enmig dels dos equips amb el braç estès subjectant el mocador. 

Quan l’àrbitre crida un número, surt el jugador corresponent de cada equip. 

Han d’aconseguir agafar el mocador i portar-lo corrents a la seva banda del 

camp. El jugador que ha sortit i no ha agafat el mocador, ha de córrer per 

aconseguir atrapar el seu contrincant. Si ho aconsegueix abans d’arribar amb el 

mocador a la seva banda del camp, el jugador que havia agafat el mocador 

queda eliminat. Si no aconsegueix atrapar-lo, l’eliminat és qui perseguia. El joc 

s’acaba quan un dels equips es queda sense jugadors. 

 

Figura 3. El Mocador 

El del Mocador segueix Arrencar cebes, que també ens divertíem molt jugant-

hi. Al joc d’arrencar cebes s’hi pot jugar de diferents maneres, però una de les 

més populars consisteix a fer seure un grup de persones a terra, una davant de 

l’altra, amb les cames obertes. La primera persona que seu s’ha de posar 

tocant l’esquena a una paret o un arbre, per exemple, i s’agafen entre ells ben 

fort per la cintura. La filera de persones assegudes són les cebes. 
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El que fa de pagès ha d’agafar les mans de la persona que està asseguda al 

davant i estirar ben fort fins que aconsegueix arrancar-la. Un cop ho ha fet, 

aquesta persona ajudarà al pagès a arrencar la ceba següent. El joc s’acaba 

quan s’han arrencat 

totes les cebes. 

 

Figura 4 Arrencar cebes 

Entre altres, cal destacar el de Patacons. Es posa a terra un patacó que 

s’anomena “la peça”. Els jugadors van tirant successivament els seus patacons 

des d’una certa distància i intenten tocar la peça i fer-la girar. Si ho 

aconsegueixen, guanyen tots els patacons d’aquella tirada, menys la peça, que 

sempre és del seu propietari. 

Existeixen altres versions. Una d’elles s’anomena “La picada”. Consisteix a que 

cadascun dels jugadors deixa un patacó a terra cap amunt, per reconèixer-los i 

saber de qui és cadascun. Per torns, cada jugador pica amb un dels seus 

patacons sobre el que ha deixat. Si no el gira, passa el torn. Però si 

aconsegueix girar-lo, es queda tots els patacons que hi hagi a terra. 

 

 

Figura 5. Patacons 
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No cal oblidar del joc de Baldufa i de Cavallfort . La baldufa és una joguina de 

fusta amb forma de con i punta d’acer que es fa ballar col·locant un cordill 

enrotllat al seu voltant i fent un nus molt fàcil de desfer a la part superior. Per 

llençar la baldufa, s’estira el cordill amb força, la baldufa cau a terra girant amb 

velocitat sobre la punta d’acer i es manté vertical voltant sobre sí mateixa fins 

que perd l’impuls. El joc no només consisteix a fer ballar la baldufa, sinó que 

l’agilitat manipulant-la i l’habilitat fent figures és el més engrescador. Es pot fer 

ballar la baldufa sobre el palmell de la mà, agafar-la al vol i fins fer lluita de 

baldufes dins un cercle dibuixat a terra. 

 

 

Figura 6. Baldufa 

En el cas de Cavallfort, es fan dos equips i es sorteja qui salta. L’equip 

perdedor es col·loca en fila, units entre sí, davant del jugador que controla el 

joc. Qui controla el joc es posa dret amb l’esquena contra la paret i davant seu 

es posen en fila els jugadors amb les cames separades, el tronc inclinat i el cap 

entre les cames del jugador del davant. Tots ells formen el “cavallfort”. 

L’equip que salta ho fa, d’un en un, sobre les esquenes dels seus contrincants. 

El cavall ha d’aguantar el pes dels jugadors de l’altre equip. Si el cavall no 

aguanta el pes i cauen a terra, es torna a començar. Si algun dels saltadors 

posa el peu a terra, els equips intercanvien posicions. Però si han saltat tots i 

aguanten el pes, el que controla conta fins a 11 un cop han saltat tots i després 

s’intercanvien els papers. 
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Figura 7. Cavallfort 

12. Recursos humans i materials 

 

 Recursos humans 

Recursos humans són els propis participants, l’equip de professionals del Casal 

de barri de Prosperitat i la comunitat local en general. 

 Recursos materials 

Recursos material és necessari objectes/ joguines relacionades amb el propi 

projecte: gomes; corda, pilotes; baldufes; guixos; material fungible: paper, 

impressora, bolígrafs, ordinador; equip de so. L’espai és al carrer ja que es 

durà a terme as mesos de primavera i estiu; alguna aula del Casal per les 

reunions i etc. 

 

12.1. Pressupost: Despeses17 

 

1. Recursos humans € mensual 

1.1 Propis del projecte (1 nòmina) 400€ 

Total  anual 4800€ 

 

                                                           
17

 Cost sense l’IVA inclòs. 
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2. Recursos materials € mensual 

2.1 Material Fungible 20 

2.2 Mitjans i equip de so; 

ordenadors, impressores... 

20 

Total anual 480€ 

3. Imprevistos € mensual 

 20€ 

Total  anual 240€ 

Total cost del projecte anual: 5520€ 

13. Avaluació 

 

[...] l’avaluació no és mai un exercici neutral, tot al contrari: s’avalua des d’una 

determinada posició en el procés, des d’uns interessos, des d’una ideologia. 

Però això no vol dir que les coses es poden fer de qualsevol manera, que tot és 

vàlid com a exercici d’avaluació o que no hi ha instruments per intentar 

objectivar determinades situacions que ens interessi valorar18. 

Així mateix per tal d’avaluar el present projecte, es preveu una avaluació 

continua perquè cal veure l’evolució d’aquesta, els possibles ajustos i millores, i 

que consisteix en tres fases imprescindibles: inicial, del procés i final. En 

l’inicial és preveu tot aquells matisos relacionats amb la necessitat del projecte, 

la motivació, els primers contactes amb els/les participants i etc. 

Pel que fa a l’avaluació del procés,  permetrà d’una banda, gestionar els errors, 

reforçar èxits, reflexionar sobre els actituds , d’una altra, conèixer els conflictes, 

identificar els obstacles i cercar estratègies d’èxit. Però no obstant caldrà fer-se 

preguntes sovint, com ara: s’està desenvolupant expectatives positives? S’han 

reforçat prou els èxits?, també anar reflexionant sobre la pròpia pràctica 

educativa. 

Respecte a la fase final,  hi ha aspectes que cal tenir en consideració: 

l’eficàcia i l’eficiència. En el primer, es pot replantejar-se els objectius si 
                                                           
18

 Ajuntament de Barcelona, (2009). Guia operativa d’acció comunitària. Acció Social i Ciutadania: 
Ajuntament de Barcelona. 
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s’escau, què cal saber?, i en el segon, valorar com s’han fet les coses, els 

esforços dedicats; la Pertinència: el projecte és totalment justificable en quan 

prioritats, urgència i possibilitats del moment?; L’impacte; La sostenibilitat i la 

transferibilitat. 

  

13.1. Metodologia de l’avaluació 

 

Per realitzar l’avaluació s’ha optat fer-ho de manera participativa. Cada últim 

dimecres del mes hi haurà reunions conjuntes tant amb les famílies, com 

l’equip educatiu per tal d’avaluar el procés. No obstant, durant cada sessió de 

jocs es durà terme observacions i registre al diari per part de l’educador/a i 

també una mena de xerrada informal amb els infants cada dues setmanes, ja 

que són ells i elles els partícips directes i cal escoltar-los i guiar-se a base de 

les seves opinions. En la fase final del projecte, és a dir, finals de setembre, es 

repartiran qüestionaris als participants per tal d’obtenir informació més objectiva 

sobre el projecte implementat. 

Per últim, dir que tot el procés d’avaluació tindrà una relació estricta amb els 

objectius plantejats per tal de saber si realment ha valgut la pena el seu disseny 

i la implementació i quins han estat els resultats obtinguts. 

 

14. Conclusions generals 

 

Donar protagonisme al joc en la nostra vida és fonamental. L’infant 

desenvolupa el joc de manera natural a través del qual va adquirint facultats 

físiques i mentals, coneix el context que li envolta i el seu propi cos. Així mateix, 

el joc és un element de crear relacions socials i ho són més els jocs populars i 

tradicionals tal i com s’ha vist en l’anàlisi de les entrevistes i dels qüestionaris 

realitzats per l’estudi. 

Ara bé, si retornem als objectius marcats per saber si s’han complert o no, 

doncs la resposta és un sí rotund ja que a través de la creació del projecte 
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socioeducatiu Jocs d’abans, Infants d’avui sí que he aconseguit dissenyar un 

espai on infants i famílies plegats puguin gaudir d’un oci responsable i 

pedagògic mitjançant dels jocs infantils populars i tradicionals. A més, a més, el 

projecte ja està posat en marxa i està donant resultats molt favorables19 . 

Així doncs, l’experiència del present TFG és totalment positiva ja que tant les 

persones entrevistades com els qüestionaris demostren la rellevància d’aquest, 

tal i com queda reflectida en el matriu de les categoritzacions i en els seus 

gràfics corresponents, com també l’avalen els i les diferents autors mencionats 

en el marc conceptual. 

 Cal dir també que continuaré apostant fort per aquest TFG, perquè és un 

projecte engrescador on té cabuda tothom, una eina magnifica per 

desenvolupament comunitari i la participació. Dono més que complerts els 

objectius, però sobretot m’alegra l’idea que a través d’aquesta proposta senzilla 

i humil podem recuperar el carrer i reivindicar-lo com espai d’esbarjo i de joc 

infantil i com bé diu aquest gran professor i pedagog: 

La demanda de ludoteques i parcs infantils no obeeix a que els pedagogs i els 

psicòlegs hagin descobert ara la necessitat de l’activitat lúdica per un creixement 

sà i equilibrat, el joc no és per a l’infant actual més important del que podria ser-ho 

per al d’abans; l’assumpte està en què els d’abans tenien espai per jugar i els d’ara 

no. A l’infant urbà d’avui se li han de crear expressament llocs i institucions per 

poder relacionar-se amb els seus iguals en el joc (Trilla, J., 2011, p:83). 

Així mateix, les paraules de Trilla tenen molt a veure amb tot allò que 

destacava Tonucci quan parlava precisament de l’espai infantil al carrer, que 

les ciutats no estan pensades per als infants i és un error molt greu. No podem 

anar domesticant als infants, prendre’ls la infantesa d’aquesta manera tant 

bèstia que fa el sistema capitalista quan construeix blocs de pisos “ensardinats” 

sense pensar gens ni mica en els espais infantils. 

De l’altra banda, com ja s’ha vist en el marc conceptual, en l’era digital 

contemporani els videojocs i pantalles han acabat arraconant els jocs populars i 

tradicionals que tant havíem jugat tots i totes de petita, per això la meva 

proposta també va enfocada en el sentit de despertar la curiositat del que 
                                                           
19

 Veure les fotografies registrades del dia de la implementació del projecte en l’Annex 5.  
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significa jugar sense el suport tecnològic, d’improvisar, crear, somniar i 

imaginar... 

Per tant, doncs, el projecte socioeducatiu Jocs d’abans, Infants d’avui  és capaç 

de donar resposta en aquesta necessitat que tant accentuen els/les 

participants, com els/les autors que m’han acompanyat. Penso que és una 

alternativa molt innovadora en quan espais no formals de l’educació, un 

excel·lent recurs lúdic i pedagògic que s’està tenint molt ressò no només en el 

barri de Prosperitat, sinó que als barris veïns, com ara, Verdum, Trinitat Nova i 

Roquetes.  

En definitiva, el present projecte, neix per tornar a reunir la canalla al carrer, als 

pobles i a les ciutats jugant a Cavall fort, la Xarranca, Arrencar cebes... Neix 

per retornar els records càlids de la nostra infantesa a les generacions actuals, 

neix per ser i estar amb i per als infants...    

 

14.1. Reflexions sobre el TFG i valoracions personals de 

l’aprenentatge 

 

Feia temps que rumiava sobre el tema d’escollir del TFG. Francament, el tema 

del joc popular i infantil em va sorgir després de remenar fotografies de la meva 

infantesa, quan jugàvem al carrer, allà al meu poble, a Armènia. Vaig començar 

a pensar que d’alguna manera  hauríem de poder recuperar-los i per què no 

encaminar el meu TFG per aquí? Doncs, així va ser. 

Ja m’imaginava que el camí de construcció del TFG no seria fàcil, però el tema 

m’entusiasmava i em feia il·lusions de poder visualitzar la meva idea. Ganes, 

en tenia moltes, també sabia quins són els i les autors que m’acompanyarien 

en aquest llarg camí ja que durant la carrera n’he vist molts i moltes i he tingut 

molt temps de posicionar-me d’una manera o altra davant d’ells.  

Ara bé, durant tot aquests temps he tingut moments tant d’alegria, com de 

frustració i de desesperació, de entrar-me en un circuit del sentiment de fracàs. 

Però gràcies al meu tutor del TFG i amics, però sobretot la meva mare, que 

sempre m’ha animat des de la distància, ho he pogut superar.  
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Val  a dir també que el TFG per mi ha sigut un procés d’aprenentatge en quan 

saber desenvolupar la tasca de l’educadora social. En tot moment he sabut 

identificar que les capacitats  més necessàries en el context on s’implementava 

el projecte, consistien en saber llegir situacions, realitats concretes i analitzar-

los objectivament. De fet, crec que l’objectivitat  o ser objectiu costa força ja 

que tothom partim de la base de percepcions, emocions, impactes alhora 

d’analitzar una situació o altra i que la nostra realitat és subjectiva sempre. 

Pel que fa a les habilitats, consisteixen en  relacionar- se, escoltar, ser prudent, 

ser discret, respectuós, conèixer el context social, local... saber el per què de 

cada professional del Casal, saber fer anàlisi d’una reunió i treure’n 

conclusions, crear noves propostes de millora i tenir estratègies adequades de 

la comunicació.  

 Si analitzés la meva actitud i el comportament, diria que em veig una persona 

capaç de saber quin lloc ocupo en cada moment i com m’haig de moure, teixir 

noves estratègies i mètodes per relacionar-me amb diferents professionals, 

saber  què esperen de mi i jo d’ells...   

Pel que fa a les competències concretes desenvolupades, d’una banda, voldria 

destacar sobretot la meva capacitat de resoldre situacions imprevistes i prendre 

decisions adequades, de l’altra, el fet de dissenyar, executar un projecte 

socioeducatiu, ajustant i adaptant-lo en les necessitats reals prèviament 

detectades i discutides entre l’equip de professionals del Casal. 

Cal insistir, però, que a través del TFG he pogut transmetre, desenvolupar i 

promocionar la cultura, fet que és una de les competències bàsiques de 

l’educador/a social, així com saber identificar i reconèixer els bens culturals de 

valor social com són els jocs populars i tradicionals.  

No és menys la importància del fet que he après a dominar les metodologies i 

estratègies de desenvolupament comunitari, dinamització social i cultural; 

investigació i anàlisi dels contextos socioeducatius i a més a més, saber 

relacionar continguts, persones i entitats, per últim, conèixer quines polítiques 

socials, culturals i educatius existeixen en el camp d’actuació de l’educador/a 

social.  
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Totes aquestes competències es poden classificar entre tres conceptes 

primordials en la tasca de l’educador/a social: comprensió, reflexió i acció i que 

a cadascun d’aquests corresponen uns continguts i sabers diferents. Com bé 

afirma Parcerisa (2010), les competències no són sabers, sinó que ens han de 

servir per integrar aquests sabers i que els orientin cap a l’acció socioeducativa. 

14.2. Propostes i línies de futur 

Amb relació a línies de futur i propostes, volia dir que l’objectiu general del 

present TFG és generar espais d’oci responsable, educatiu i divertit a partir 

dels jocs infantils populars i tradicionals i que en aquests moments el projecte 

Jocs d’abans, Infants d’avui està posat en marxa i funciona força bé al Casal de 

barri de Prosperitat. M’agradaria, però, que el pugues traslladar-lo sobretot a 

les escoles i d’aquesta manera poder “conquerir” un altre espai on els infants 

puguin gaudir-ne deixant la banda les activitats extraescolars sovint avorrides. 

Ja per acabar dir que tinc clar que per ser una bona educadora social és 

possible només sent rigorós i coherent, tenir alt sentit de la responsabilitat i de 

compromís, ser millor persona i humil, saber ser i estar des del sentit comú. 

 

15. Difusió i impacte 

Com ja he mencionat anteriorment, el projecte s’està duent a terme en bon 

ritme, l’impacte del qual s’ha adquirit gràcies el seu valor social i cultural, el seu 

caràcter de participació comunitària. És a dir, el benefici consisteix no tant en 

valor material, sinó que en la cohesió social i la promoció d’una ciutadania 

responsable i respectuós davant de l’educació dels infants i traspàs del 

patrimoni cultural a les noves generacions. 

Tanmateix, jo, com a educadora social, penso que és un magnífic recurs 

pedagògic i em comprometo de fer-ne difusió màxima d’aquest TFG  i oferir el 

projecte tant a les administracions públiques com a les entitats de caire social 

per tal de treballar-hi jo mateixa.  
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Així doncs, el  present TFG és una font de capital intel·lectual  i de sabers  que 

està orientat a la millora de la nostra societat no només de la basant 

pedagògica, sinó que també del poder generar llocs del treball, com per 

exemple, crear ludoteques, colònies d’estiu, Casals infantils i etc. A més a més, 

és un mitjà facilitador entre els diferents recursos existents en la xarxa per tal 

de teixir relacions professionals des de la senzillesa i humilitat.  

 

15.1. L’ètica del TFG 

D’entrada he dir que des del principi tenia clar que el meu treball hauria 

d’encaixar amb uns principis ètics, com ara: partir de la base d’un marc legal i 

normatiu alhora de dissenyar el projecte ja que s’implementa en una institució i 

calia tenir en compte les seves normes. D’altre cantó dir que sempre he actuat 

des del respecte i la defensa dels drets humans i socials. He treballat amb les 

persones partint dels seus interessos, vetllant per les seves llibertats i 

autonomia. 

Així mateix, he sigut rigorosa amb les dades personals en quan la privacitat i la 

confidencialitat, com ara: en les entrevistes surten només les inicials perquè les 

persones entrevistades així volien. També, alhora de fer fotografies i gravar 

sempre ho he fet amb el permís de les famílies ja que es tractava de menors. 

 Per concloure dir que la meva acció socioeducativa el seu punt de partida té 

en la dignitat de la persona, en la diversitat, en el respecte mutu, en la 

prudència, en els principis d’autonomia i solidaritat professional i per últim, en el 

desenvolupament i participació comunitària, fet que és la base de l’actuació de 

l’educador/a social. 
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17. Annexes 

17.1. Annex 1. 

 

Entrevista a l’Y. 

1. L’avenç de les noves tecnologies en l’actual societat està arrelat gairebé 

en tot els àmbits de les nostres vides, creus que aquest fet repercuteix en 

l’educació dels nostres infants, de quina manera?, creus que els nens i les 

nenes avui en dia estan “ molt enganxats” a les pantalles?. 

Sí, tens tota la raó, avui en dia no podem sortir de casa sense el mòbil, tableta, 

llibre electrònic i etc. Els amics són més virtuals que “de veritat”. Està bé que 

els nens sàpiguen utilitzar les noves tecnologies, però és massa, ja no juguen 

com ho fèiem la nostra generació, el joc ara és a través de la pantalla. Per 

exemple, el meu fill ja sap baixar aplicacions d’ internet, però estic molt a sobre, 

s’ha de vigilar, controlar el contingut.  

Crec que sí, sí que hi ha ús excessiu de les pantalles a la llarga això farà que 

desaparegui del tot   el joc infantil de tota la vida. 

 

2. Ets partidària que els infants tinguin tants deures i extraescolars i 

d’aquesta manera aprenguin més? Com creus que els infants podrien 

recuperar els jocs lliures, com abans que jugaven al carrer?  

Jo crec que els pobres nens van molt atabalats i estressats durant el dia, però 

clar, si no van a extraescolars molts pares no tenen ningú que pugui tenir cura 

d’ells. El sistema no permet conciliació familiar, jo en aquest sentit tinc sort 

perquè plego a les cinc, venim aquí, al casal i al menys poden jugar una 

estona. Però no podem estar-hi gaire perquè com bé dius, tenen molts deures, 

de vegades el meu fill dorm sobre el llibre, sense haver sopat i l’he de despertar 

jo. Això no és cap manera saludable d’educació ni aprenentatge. Així els nens 

agafen manies a l’escola, no és gens motivadora, no. 

Doncs crec que una bona manera de recuperar el joc seria promocionar-los 

més per exemple aquí, al Casal o bé, suprimir tantes assignatures i introduir-los 
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en el currículum escolar. També, se’ls s’ha d’ensenyar jugar, a nosaltres no ens 

calia, sortíem al carrer i ens buscàvem la vida, inventàvem jocs, ens divertíem 

molt. Ara... tant sols els nens poden sortir sols al carrer. Ha canviat molt tot. 

3. Creus que espais com el casal són llocs ideals per l’oci infantil? 

Sí, perquè el casal també té la plaça a prop on poden jugar a la pilota, a més 

aquí els nens estan menys controlats, no com a l’escola. Si no hi hagués el 

casal, no sé què faríem perquè és quasi l’únic recurs d’oci i d’esbarjo que 

tenim. Hi ha una ludoteca al barri, però sempre està plena i no té gaire espai 

per segons quins jocs. 

4. Coneixes projectes o experiències similars al meu? 

Sincerament, no, però no fa gaire al parc de Guineueta organitzaven jornades 

de jocs tradicionals i populars. Aquí, al casal alguna vegada ho havíem fet. 

Penso que és una molt bona iniciativa, així els nens coneixen com érem 

nosaltres, es socialitzen, obliden un instant la pantalla. 

17.2. Annex 2.  

 

Entrevista a I. 

1. Per què creus que els infants ja no juguen com abans? Com podríem 

recuperar els joc populars? 

En primer lloc, perquè no tenen temps de jugar, van molt carregats de deures, 

després, és que els jocs d’abans jugaven al carrer, però és que ara el carrer no 

està pensat per al nen, és per als cotxes. Els espais infantils de la ciutat no són 

adequades per al joc que jugàvem nosaltres, ara són un tros de terreny ballat i 

controlat, amb un mobiliari infantil escàs. Els nens no tenen lloc per jugar. 

Haurem de reivindicar espais d’oci, el carrer com abans. Els nens han de jugar 

el carrer, no poden estar tancats i controlats sempre. Celebro que hi hagi 

centres culturals com el Casal que d’alguna manera sí que introdueixen i donen 

importància el joc infantil, on els infants tenen veu. 



69 
 

2. Fins a quin punt creus que el joc és una eina educativa? Per què han de 

jugar els infants? Com descriuries l’evolució del joc infantil al llarg de 

temps? 

A través del joc el nen aprèn i coneix el món que li envolta. És la seva 

naturalesa, per tant no li podem privar-lo. En la nostra època fèiem amistats al 

carrer jugant, ara s’ho fan en el facebook, Instagram i etc, això no són amistats, 

no tenen valors, no se’ls educa en valors reals. L’infant explora l’entorn a través 

del joc, però del joc real, lliure. 

Actualment, el joc és mitjançant de les pantalles digitals, consoles i perden 

molts valors per culpa d’això. Com ho he dit ja, abans jugàvem al carrer, 

apreníem a relacionar-nos, i les amistats duraven quasi bé tota la vida. El joc 

ens ensenyava el bé i el dolent. 

3. Quins creus que són els factors que influeixen en aquesta pèrdua de la 

cultura popular? 

Doncs, diria que el capitalisme en primer lloc, l’ànsia que tenim tots de 

modernitzar-nos   el més aviat possible amb les pantalles d’última generació. 

Les activitats d’oci són els Plays Stations i els seus “derivats”. La globalització 

falsa aquesta ens té agafats per coll a tots, estem en l’era de consumisme, de 

presses, d’extraescolars... 

4. L’escola actual innova? Per què tants deures, fitxes i obligacions per als 

nens i nenes? Creus que cal una pedagogia alternativa? 

L’escola actual no només no innova, sinó que estem tornant enrere, en l’època 

franquista: suprimeixen matèries com plàstica, musica, introdueixen religió i 

més matemàtiques. El currículum escolar un d’aquests dies ja explotarà perquè 

ja no hi cap res. Però absència total d’educació emocional i dels jocs. En fi, no 

sé què hem de fer... Jo crec que sí que cal una renovació profunda, introduir-hi 

més projectes en què tu creguis en lloc de treballar com coets i no arribar mai a 

complir els objectius. L’alternativa són els projectes de cada escola, però no el 

currículum que ens marca el sistema educatiu. Penso que moltes escoles sí 

que poden fer-ho si volguessin, però ja els està bé, mentre les xifres de fracàs 

escolar freguen el cel.    
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17.3. Annex 3.  

 

Mapes geogràfics i estadístics de la població del barri de la Prosperitat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google Maps: el barri de Prosperitat de Barcelona 
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Ajuntament de Barcelona: mapa nivell acadèmic de la població del Districte de Nou 

barris 
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Ajuntament de Barcelona: Indicadors socioeconòmics de Prosperitat 
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Google Maps: Casal de Joves de Prosperitat 

 

 

Ajuntament de Barcelona: equipaments educatius i culturals a Prosperitat 
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17.4. Annex 4.  

 

Qüestionari  per un estudi sobre el joc infantil popular i tradicional 

Aquest qüestionari serveix per realitzar una investigació que durà a terme una  

estudiant d’Educació Social de la Universitat de Barcelona. 

La seva col·laboració per poder profunditzar el tema, és totalment anònim i les dades 

personals són confidencials. 

GRÀCIES PER LA SEVA PARTICIPACIÓ 

Sexe: 

 Masculí 

 Femení 

Edat: ____ 

 

Consideres que els jocs infantils populars i tradicionals aporten uns valors de la 

humanitat i que actual “joc infantil” els ha perdut? 

          Sí. 

         No.  

Perquè?______________________________________________________________ 

Creus que el joc infantil electrònic i modern fomenta la participació i la integració en 

la vida activa dels infants i promou la seva desenvolupament integral? Justifica teva 

resposta.  

         Si. 

         No.  

    Perquè? ____________________________________________________________ 
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  Respon la pregunta següent amb veritat o fals. Dels següents jocs, quin és un joc 

tradicional?   

    Playstation 

         Veritat 

         Fals  

    La comba 

         Veritat 

         Fals  

    Role playing 

         Veritat 

          Fals  

    Remenabola 

         Veritat 

         Fals  

 Tots els anteriors són jocs infantils tradicionals 

          Veritat 

          Fals 

En relació als valors dels jocs populars, creus que són l’amistat, companyerisme i 

solidaritat?     

          Tots ells junts 

          Cap d’aquests 

Quin creus que és l’àmbit adequat per fomentar els jocs infantils populars? 
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Indica l’opció correcta  

         Familiar 

         Familiar y social 

         En l’escola 

         En els tres anteriors 

         Familiar, escolar, social y comunitari.  

     

GRÀCIES PER LA TEVA COL·LABORACIÓ  

 

17.5. Annex 5.  

 

Fotografies del primer dia de la implementació del projecte 
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18. Autoavaluació 
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