Diagnòstic d’Espais de Joc
L’Equip de Children’s Scrapstore ha
dedicat aquests darrers set anys a donar
suport a escoles d’educació primària i
entitats per a la primera infànciaen relació
amb els jocs, tot fent suggeriments sobre
el desenvolupament de la logística i dels
espais físics.Pel que hem pogut observar,
sembla que les instal·lacions que han
invertit en augmentar les opcions de joc
dels infants han tingut repercussions
profundes en els nivells de felicitat dels
nens a l’escola, la qual cosa reverteix en
múltiples beneficis per a la comunitat
sencera.

Aquest marc d’assessorament està basat
en dues metodologies acceptades I
reconegudes arreu:Play Wales' The First
Claim i Simply Play. Totes dues faciliten
un marc per valorar la qualitat del que
s’ofereix i es viu, I es centren en la qualitat
del valor de joc d’un espai. Scrapstore les
ha adaptat perquè puguin aplicar-se als
ambients educatius.

El marc assessor ha sorgit del
reconeixement que les escoles necessiten
un suport i una guia addicionals en la
planificació i
desenvolupament dels
seus patis. La intenció és
la d’oferir un servei no
esbiaixat que ajudi a les
escoles i institucions o
entitats educatives a fer
una valoració del nivell
de joc de les seves
instal·lacions, i recolzar
les decisions preses en el
desenvolupament dels
seus patis; de la mateixa
manera, maximitzar els
recursos actuals i
millorar la qualitat de les
oportunitats de joc i de
les opcions disponibles.

Nota: A causa de la densitat i el trànsit de nens
Durant l’hora de dinar a l’escola, el foc no es
considera inclòs en la valoració

El procés inclou un exercici d’observació i
diagnòstic on s’identifiquen les propostes
o opcions de joc que s’ofereixen
actualment, i quines són les opcions de joc
o aspectes de l’entorn que falten.El seu
objectiu és observar el que permet
l’entorn, i quines àrees requereixen
atenció per tal de millorar la qualitat del
joc ofert.
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http://www.playwales.org.uk/eng/firstclaim
http://d1887160.a22.zeun.co.uk/wp/index.php/his
tory/

Marc de valoració de Scrapstore

La Verrière
Nom del Centre Educatiu: La Verrière
Hora i Dia de la Visita: 2 – 4pm,1 de juliol
Nombre d’infants (capacitat): 9 (25)
Nombre de professionals: 2
Ventall d’Edat dels Infants:4 -11anys
Organització: La Ligue de l’Enseignement

Vam anar a veure les instal·lacions el
dimecres 1 de juliol, coincidint amb una
ona de calor que va disparar les
temperatures fins a uns 40 graus
centígrads. D’acord amb les lleis
franceses, els infants no poden jugar a
l’aire lliure en centres educatius si les
temperatures sobrepassen els 36º, per
tant ens va ser impossible observar cap
activitat de joc a l’aire lliure en aquesta
visita.
Durant la nostra observació hi havia nou
infants a les instal·lacions, vigilats per dos
adults. Els nens i nenes podien gaudir de
diverses activitats, però ells van anar
jugant tots junts a una mateixa acitivitat.
Aquest fet transmetia una sensació de joc
molt estructurat.Tot i així, tots els infants
semblaven implicar-s’hi i centrar-se en les
diferents opcions ofertades.
L’espai a l’aire lliure donava mostres de
ser utilitzat de manera regular pels nens.
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Diagnòstic
L’avaluació mostra una puntuació global
baixa, tot i que avaluar un espai sense
veure’l amb infants i adults pot alterar
significativament la valoració, perquè els
adults poden canviar l’espai de manera
significativa. Els dos aspectes en què la
puntuació de les instal·lacions va ser més
favorable van ser:
Els sentits eren nombrosos i variats en
l’espai. Els arbres grans, , oferien ombra,
sons bonics i un sentit general
d’admiració. També es podien trobar
coses per collir, menjar I olorar per les
instal·lacions.

Els Camins per aquest espai, tot i que no
estaven formalitzats, eren rics. La forma
circular del pati i la seva mida petita li
donava un gran potencial per fer jocs de
descoberta.
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Hi havia una sèrie d’aspectes que
semblaven millorables, i que
augmentarien el valor del joc de les
instal·lacions, i que eren:
 Novetat
 Trampolins
 aigua
 Peces soltes
 Identitat
 Espais per rodar
Els camins i els relleus del paisatge es
podrien realçar fàcilment, afegint
connexions i altres ofertes entre els
diferents espais, com ara un camí de
pedres o cartells que convidin a moures
pels diferents espais del pati.

École Choisy
Nom del centre educatiu:École Choisey
Hora i Data de la Visita:9 – 5pm
Nombre d’infants (capacitat):215 (270)
Nombre de professionals:13
Ventall d’edat dels infants:4 - 11anys

École Choisy és una escola d’educació
primària de mida mitjana, de 270
alumnes, que està al barri 12è. Durant el
dia de la nostra observació hi havia
aproximadament 220 nens presents, ja
que alguns nens havien marxat abans
d’hora per les vacances escolars.
Les instal·lacions oferien tres espais
principals:
Una esplanada que convidava a jugar a
jocs direccionals com handbol, futbol i
bàsquet.
Un petit espai cobert on els nens jugaven
a cartes i xerraven en grups petits.
Un pati amb arbres. Desgraciadament, per
causa de la baixa per malaltia d’un
animador, als nens no se’ls va permetre
jugar en aquesta part perquè els
poguéssim observar, tot i que alguns sí
que anaven entrant i sortint per jugar amb
guixos.
El futbol i el bàsquet eren les opcions
preferides, amb algunes activitats més
centrades en les zones més contingudes.
En general, el joc observat va ser molt
fluid, amb implicació força prolongadaper
part dels infants. Pel que vèiem,
gestionaven el seu joc de manera molt
competent, i amb poca intervenció adulta.
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Diagnòstic
L’avaluació mostra una puntuació global
baixa, principalment propiciada pels límits
físics del paisatge existent. Els dos
aspectes en què la puntuació de les
instal·lacions va ser més favorable van ser:
Els espais oberts eren clarament un punt
fort d’aquest pati. Les grans extensions
planes oferien als nens molt d’espai I
llibertat perquè poguessin fer jocs
direccionals o descripcions diverses…
També ofereix un espai flexible, que es
podria destinar a altres usos com
araEducació Física dins del currículum, o
una Jornada Esportiva, etc.

Els Espais Centrats estaven ben oferts en
les dues altres zones de l’espai de jocs. La
zona coberta oferia una contenció
suficient, que permetia els nens jugar a
cartes, fer polseres i pintar.
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El pati amb arbres oferia oportunitats per
a diferents activitats contingudes amb la
contribució interessant de centrament i
protecció per part dels arbres.

Els cinc aspectes que es podrien millorar
són:
 Els relleus del paisatge
determinaven de manera
particular l’alçada i la variació de la
textura de la superfície.
 Risc
 Identitat
 Espai per rodar
 Sorra
Els professors no semblaven intervenir
gaire en el joc dels infants, i aquest
pràcticament no era interromput, la qual
cosa creava uns marcs de joc força
sostinguts.
El coordinador va demostrar tenir una
bona comprensió i un bon coneixement
de la pedagogia del joc. Hi havia un
projecte per desenvolupar una zona de
jardí en l’espai de joc principal, i així
canviar lleugerament les rutines de joc per
atenuar incidències sorgides del futbol.Es
van mostrar disposats a millorar l’oferta
de joc existent, i estaven oberts als
suggeriments.

École Wurtz
Nom del centre educatiu:École Wurtz
Hora i Data de la Visita:10 – 2pm, 2 de
juliol
Nombre d’infants (capacitat):220 (276)
Nombre de professionals:10
Ventall d’edat dels infants:4 – 11 anys

L’escola École Wurtzés una escola
d’educació primària de mida mitjana amb
276 alumnes, situada al barri 13è.
Arrondissement. Durant el dia de la
nostra observació hi havia
aproximadament 220 nens presents, ja
que alguns havien marxat abans d’hora
per les vacances escolars.
Aquest espai de joc consistia en una gran
zona oberta, trencada al final i als costats
per alguns arbres. Durant el descans del
matí l’espai estava abarrotat, perquè els
infants jugaven tots a la zona central. Però
al descans del dinar, també es feia servir
un gran espai interior, juntament amb el
menjador, i això feia que elsinfants
quedessin més ben repartits en l’espai.
Els animadors ajudaven molt a donar vida
a l’espai, aportant tota una sèrie
d’opcions a l’espai com ara jocs de picar
de mans en un cercle, dibuix i handbol.
Elsinfants circulaven bé pels espais, I el joc
era molt fluid, i ben recolzat pels adults
Els nens semblaven molt còmodes
resolent els conflictes i gestionant-se en el
joc.
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Diagnòstic
L’avaluació mostra una puntuació global
força baixa, però després d’observar el joc
amb els animadors, la puntuació va
millorar de manera considerable, perquè
el canvi que introduïen en l’espai era molt
important. Els tres aspectes en què
destacaven aquestes instal·lacions eren:
Els materials generadors d’activitats eren
nombrosos però principalment facilitats
pels adults, com ara retoladors i llibres,
jocs de picar de mans, jocs de pilota i
alguns ambients de jocs figuratius o
simbòlics. Els animadors canviaven o
adaptaven aquests materials de manera
regular a les instal·lacions.

Els Espais Centrats eren nombrosos en
aquest pati. Els arbres facilitaven
contenció i ombra, permetent que els
infants juguessin a jocs de picar de mans,
jocs tipus tocar i parar, o senzillament
facilitaven un espai per reunir-se. Els
edificis facilitaven molts racons i
cantonades per iniciar un joc. L’espai
interior, com dèiem, donava més opcions
per circular i desplaçar-se per l’espai, a
més d’oferir un focus addicional.
Els cinc aspectes que ens van semblar
millorables van ser:
 Peces soltes
 Sorra/ Terra
 Camins
 Relleus del paisatge
 Identitat

Focussed spaces permeated throughout
the outside space with different offers in
various formats. The children used sand
in many aspects of their play

L’Espai Obert era clarament un punt fort
d’aquest pati. El gran pati pla oferia molt
d’espai i llibertat perquè elsinfants es
poguessin posar a fer jocs direccionals i
descripcions diverses… També conté espai
flexible, que es podria utilitzar per altres
activitats com ara Educació Física dins del
curriculum escolar, o una Jornada
Esportiva, etc.
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Tot i que els adults s’implicaven en la
dinamització d’aquestes instal·lacions,
caldria plantejar-se seriosament com es
podrien introduir peces soltes en aquest
petit espai.
Això tindria un gran impacte sobre l’oferta
de l’entorn.

École Vitruve
Nom del centre educatiu: Ecole Vitruve
Hora i Data de la Visita:9 – 12am, 2 de
juliol
Nombre d’infants (capacitat):200 (250)
Nombre de professionals:3
Ventall d’edat dels infants:4 - 11anys

L’escola École Vitruve es considera un
centre progressista, i es diferencia de la
majoria d’escoles d’educació primària en
termes d’estructura. No hi ha un director
d’escola permanent, i són els diferents
tutors que s’encarreguen de coordinar
l’escola per torns d’un any. Aquest estil
participatiu situa els infants i llurs families
al centre dels debats i les decisions que es
prenen a l’escola.
Les instal·lacions oferien un pati en forma
d’L, amb tota una sèrie de racons i
cantonades interessants i variats, i també
un espai interiorper on els nens podien
circular lliurement. Des del mes de febrer
de 2015, les instal·lacions compten amb
un PlayPod (caseta de materials), i
clarament se n’ha fet un bon ús.
L’espai tenia una vigilància mínima, amb
només tres professors. De tota manera,
no era necessària cap intervenció dels
adults, perquè els nens pràcticament
gestionaven ells mateixos els seus jocs.
Els infants jugaven en grups grans de com
a mínim 30 participants(d’edats i sexe
barrejats, jocs de picar de mans, jocs de
cercle i bales. També hi havia un grup
petit de nens i nenes que venia cafè al
professorat per recaptar fons destinats a
millores per al pati.
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Diagnòstic
L’avaluació mostra una puntuació global
força alta. Els nens es mostraven
increïblement independents, i tenien una
autonomia total a l’espai, la qual cosa
reflectia una clara filosofia pedagògicaen
favor de l’aprenentatge centrat en
l’alumne. Els tres aspectes en què
aquestes instal·lacions eren especialment
extraordinaris eren:
Les Peces soltes eren abundants, amb
molta variació de textura, color i mides.
Els nensclarament gaudien de l’adició de
les peces soltes, perquè els permetien
utilitzar l’entorn que els envoltava a favor
seu, la qual cosa també incrementava
significativament el risc en l’espai.

Els Espais Centrats eren variats en tot el
pati. Els arbres oferien ombra i contenció,
la qual cosa funcionava bé de manera
combinada amb els objectes de
reutilització L’edifici també oferia molts
racons i cantonades per iniciar els jocs. El
gran espai interior també oferia opcions
addicionals.
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S’oferien Espais Socialsde diferents mides
que oferien una bona varietat de llocs
socials que podien servir de base de joc
per als nens.

Hi havia cinc aspectes que es podrien
millorar, i que eren:
 Novetat
 Aigua
 Sorra/ Terra
 Espai per rodar
 Identitat
La proporció professor-alumne permetia, i
creava l’expectativa que els nens podien
gestionar el seu joc de manera
independent, recurrent als adults com a
últim recurs, i això atorgava als nens una
autonomia de l’espai no habitual, que no
seria molt diferent d’un espai de jocs al
Regne Unit.

Laluna
Nom del centre educatiu:Laluna
Hora i data de visita:9 – 12am, 9 de juliol
Nombre d’infants (capacitat):25 (41)
Nombre de professors:4
Ventall d’edat dels infants:0 – 3 anys

La sensació general que donava l’espai era
la d’una llar d’infants a Anglaterra amb
elements de metodologies variades com
ara Reggio i Steiner. Aquest últim fet era
detectable per les peces soltes més
naturals disponibles per als infants com
ara els cubs de fusta i la distribució
general de l’espai.
El 9 de juliol vam realitzar una observació
des de les 9.00am – 1.00pm. Hi havia 25
infants aquell dia, i la capacitat total era
de 41 nens/es. Les 4 mestres presents
oferien un bon recolzament, oferint el
seu suports de forma constant segons les
necessitats dels infants.
El joc s’iniciava a l’interior, amb propostes
preparades per als nens. Al cap de mitja
hora, una gran part dels infants es
desplaçaven a fora, com també ho feien
les mestres. L’adult es centrava
bàsicament en facilitar l’espai, donant una
autonomia general als nens i nenes. Hi
havia poca intervenció o estructuració del
joc per part de l’adult cap als infnats
durant la nostra observació.
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Diagnòstic
L’avaluació mostra una puntuació global
molt alta. Els nens mostraven graus
altíssims d’independència, i tenien
autonomia en l’espai,la qual cosa reflectia
una clara filosofia pedagògica en favor de
l’aprenentatge centrat en l’infant. Els tres
aspectes en què aquestes instal·lacions
eren especialment extraordinaris eren::

S’oferien Espais Socials de diferents mides
per diferents punts de les instal·lacions,
alguns en espais oberts, i d’altres fent ús
de les parts del pati que oferien
contenció.

Els materials facilitadors d’acció eren
nombrosos, amb molta varietat, incloent
objectes que penjaven dels arbres, eines i
diverses peces soltes. Les mestres anaven
canviant o adaptant aquest objectes de
manera regular a les instal·lacions.
Hi havia tres aspectes que es podrien
millorari que serien:
 Peces soltes, en concret peces
soltes grans
 Identitat
 Espais per rodar

Hi havia Sorra/ Terra per tot l’espai
exterior amb diverses ofertes en formats
diferents.Els nens utilitzaven sorra en
molts tipus diferents de joc.

Els camins i els relleus del paisatge es
podrien realçar de manera senzilla
introduint camins de pedres temporals,
llocs amb forats, mosquetons a les reixes,
etc. El professorat havia fet propostes
noves per tot l’espai, la qual cosa
contribuïa en la novetat i el canvi
d’aspecte.
Es va parlar que el professorat es pogués
beneficiar d’algunes idees com ara fer
servir peces soltes com a reclams
emocionants, per fer que l’entorn fos més
provocador.
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Conclusions
Per les nostres observacions, converses,
avaluacions i reflexions podem oferir
resumidament les conclusions següents:
França
El coneixement i context de l’eina
auditada es va explorar i compartir amb
els companys de projecte, i es va posar en
pràctica en totes quatre instal·lacions. Es
va reflexionar i discutir sobre les
puntuacions.

dinarsuggeria que la integració de peces
soltes suposaria un gran potencial, i en
aplicar la mesura se’n podria mesurar
l’impacte sobre el joc i l’aprenentatge.
Catalunya
El coneixement i context de l’eina
auditada es va explorar i compartir amb
els companys de projecte, i es va posar en
pràctica satisfactòriament en un centre.
La presentació de Metodologia
Pedagògica presentava punts en comú
amb la metodologia de joc actual
acceptada i utilitzada al Regne Unit.

Els espais eren plans i amb relativament
poca intervenció de disseny per al joc, la
qual cosa deixa un gran potencial per al
desenvolupament d’aquest.

La pràctica observada a les instal·lacions
era gairebé idèntica a les pràctiques de
referència al Regne Unit.

Les instal·lacions requerien la intervenció
dels adults perquè funcionessin i s’hi
pogués jugar millor. Alguns adults
observats van mostrar un bon enfocament
i consciència de la bona pràctica de joc.

Els espais dins de les instal·lacions estaven
dissenyats per ser funcionals i versàtils per
adaptar-se a les necessitats
d’aprenentatge dels infants durant tots els
moments del dia.

Els nens semblaven jugar de manera
independent, i s’autogestionaven les
discussions i petits conflictes entre ells,tot
i la llarga duració del pati i les altes
temperatures.
Cap de les instal·lacions, amb l’excepció
d’una, comptava amb peces soltes. La
seva introducció generaria un gran
impacte sobre el joc, en especial si
estiguessin associades amb els entorns en
què es troben.
L’estructura de la direcció escolar i del
personal durant els descansos del
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L’Escola Bressol té com a prioritat millorar
el seu espai exterior.
Els infants mostraven molta autonomia en
l’espai, i el canviaven per acomodar-lo al
seus jocs. Això els atorgava llibertat i
independència.
Aquestes instal·lacions es veurien
beneficiades per la introducció de peces
soltes, en particular peces soltes grans
que donen peu a més col·laboració i
converses en grup.

