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Pròleg 
 

 
El 2006, el Bristol City Council i Children’s Scrapstore, (una organització benèfica infantil), 

van decidir millorar l'oferta de jocs a les escoles primàries per complir amb els objectius 

establerts a l'estratègia pública sobre jocs de l'època. Van convidar dues entitats locals més, 

la South Gloucestershire i la Bath & North East Somerset, per formar un grup de treball i 

recaptar fons. El resultat va ser un projecte de recerca denominat Scrapstore PlayPods: 

«Investigació dels beneficis de la millora en els entorns de joc en espais oberts a les escoles 

d’educació primària amb l'objectiu de donar suport al desenvolupament, aprenentatge i 

experiències de joc dels infants.» 

És a partir d'aquest projecte de recerca que va néixer Scrapstore PlayPods
1
, un procés que 

treballa amb tota la comunitat escolar per canviar els ambients humans i físics del joc, 

transformant el joc durant les pauses al migdia, en el context anglès. 
La transició de la recerca al servei i el lliurament del producte va ser gradual i vacil·lant. 

Des de la seva introducció a les escoles fa ja set anys, però, Scrapstore PlayPods ha creat 

una sòlida cultura entorn del joc i els riscos durant els moments d'esbarjo a l'escola, la qual 

descriu uns canvis molt positius en els nens i nenes, el personal d'animació i el clima a 

l'escola en general. 

Al febrer del 2015, ens vam convertir en un soci clau per a una aliança d'Erasmus + 

Transferència de coneixement, en la implementació de Scrapstore PlayPods a França i 

Espanya, amb el nom de «Jocs en Exterior i Desenvolupament sostenible al centres 

educatius». En els darrers 24 mesos, hem donat suport als socis del projecte, fent 

observacions i donant assessorament sobre les àrees de joc en contextos educatius, 

identificant els centres més idonis per implantar Scrapstore PlayPod, i compartint les 

capacitats i els coneixements a través de reunions i seminaris formatius. Va ser fantàstic 

veure com els infants jugaven fent servir l'Scrapstore PlayPods a França i Espanya, oberts 

a la primavera de 2016 amb un gran èxit. 

Aquesta síntesi ofereix una mirada precisa i profunda sobre l'impacte de la introducció de 

peces soltes en els espais de joc en diferents contextos educatius així com el seu efecte en 

el comportament d’infants durant el temps lliure: la seva visió sobre ‘El Joc del PlayPod’. 

Les observacions sobre la recerca exploren i examinen l'impacte que aquest projecte ha 

tingut en les pràctiques professionals al pati i les paradoxes que això crea dins de programes 

educatius. També es va demostrar la necessitat de crear unes «condiciones/intervencions 

ambientals físiques i humanes» per a una implementació amb èxit. En particular, els 

professionals informen d'una creixent conscienciació sobre el risc així com de la 

implementació de controls sobre els riscs associats durant la pràctica. I és que el joc dels 

nens canvia dràsticament com a resposta a la introducció de peces soltes. 

Tota la investigació resulta vàlida i les diversificacions bàsiques informen en lloc de restar 

valor. Així, cal destacar especialment que a Espanya el projecte va anar destinat a un grup 

d’dat sense un suport previ en el qual hi havien altres condicions i factors que normalment 

no es troben. Els resultats indiquen que la investigació dins del grup d'edat més gran van 

ser igual de bons que a Gran Bretanya, però en la franja d'edat més jove les condicions van 

ser significativament diferents, alterant l'impacte i la funcionalitat, fet que testifiquen les 

observacions perspicaces de l'equip espanyol. 

No obstant això, els resultats van ser de gran utilitat i les diferències culturals eren tant 

informatives com de joc. L'èxit de l'experiència espanyola, comparat amb l’experiència 

francesa o anglesa, es podria identificar ben bé amb la necessitat d'aclarir i aportar idees als 

grups de més edat de nens i adults per tal de veure què podria ser diferent de la primera 

temptativa. La preparació podria ser clau. Tot i que vam anticipar que hi hauria una sèrie 
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de diferències socials i culturals que resultarien fascinants, alhora també tranquil·litza el fet 

de veure com aquest projecte ha identificat moltes similituds i èxits per al model anglès. 

Creiem que, amb l'ajuda d'un òrgan tan il·lustre com la Universitat de París 13 Sorbonne 

Paris Cité i l'experiència de totes les parts implicades, aquest informe demostra que els 

sistemes robusts i el suport professional donen com a resultat col·laboracions i programes 

d'èxit per als infants a qualsevol indret. 

Ens agradaria aprofitar aquesta oportunitat per donar les gràcies a tots els socis 

col·laboradors per les seves contribucions a l'èxit d'aquest projecte apassionant i, en 

particular, pel paper i la gestió del personal de La Ligue de l’Enseignement per portar 

aquesta empresa a bon terme. Esperem que aquests primers passos serveixin per establir les 

bases perquè molts més nens i nenes experimentin oportunitats de joc de la més alta qualitat 

en escoles de tot Europa. 

 
Daniel Rees-Jones i Kirsty Wilson 

Scrapstore PlayPod 
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I. Introducció 
 

 
Aquest informe és un resum científic de la implementació de PlayPod en tres centres, dos a 

França (una escola primària a Paris i un centre d'oci a la perifèria de Paris) i un altre a Espanya 

(una escola bressol per a alumnes de 3 anys a Manresa, Barcelona). 

PlayPod, com el seu propi nom indica, és literalment un 

receptacle/contenidor per jugar amb ell. En aquest cas, els infants 

tenen accés al contenidor, que està dissenyat per emmagatzemar 

elements i objectes reciclats seleccionats 

Children’s Scraptore és una entitat britànica encarregada de recollir 

material rebutjat de diferents tipus de negocis, creant amb ell nous 

recursos i materials creatius. Els materials i recursos 

s'emmagatzemen en un dipòsit a Bristol, d'on els membres de 

l'organització poden extreure tot el necessari i tornar-lo a dipositar 

per a un ús posterior. En aquest dipòsit, es pot trobar tot el material per a  

un joc creatiu: paper, cartró, escuma, tests, tubs de plàstic, xarxes, peces, 

llibres, CD, etcètera. 

Scraptore PlayPods introdueix els infants en un joc lliure amb 

objectes no relacionats, «peces soltes», especialment en escoles 

primàries. Els PlayPods són com «cofres del tresor» amb tones 

de recursos i materials que estimulen la creativitat dels nens i els 

animen a experimentar amb ells, a socialitzar mentre 

comparteixen aquests objectes i a gaudir del temps de joc. 

Aquest projecte és una col·laboració entre diferents països dins del programa Erasmus + «Jocs 

a l'aire lliure i desenvolupament sostenible als centres educatius», coordinat per l'organització 

francesa La Ligue de l’Enseignement. Les premisses programàtiques inicials d'aquest projecte 

són les següents: 

El temps dedicat als jocs a l'aire lliure a les escoles i centres d’oci s'ha reduït dràsticament. Els 

patis de l'escola solen ser espais a l'aire lliure on els nens hi juguen lliurement. Pedagògicament 

parlant, però, els patis manquen de jocs, són en certa manera caòtics i es produeixen accidents 

en ells. Això fa que siguin un escenari molt estressant per a qualsevol equip de monitors/es. 

D'altra banda, observem que com més objectes produeix la nostra societat, més residus de tot 

tipus es generen també (producció de fàbrica sense vendre, articles defectuosos, i objectes que 

es consideren passats de moda i que són reutilitzats i reciclats de manera no òptima). Per donar 

resposta a aquestes observacions, el nostre projecte es basa en l'enfocament realitzat per 

Scrapstore sobre els infants a Gran Bretanya. El projecte denominat «Jocs a l'aire lliure i 

desenvolupament sostenible dins de les estructures educatives», per tant, se centra en 

l'assoliment dels objectius següents: 

 
-‐ Transformar l'entorn humà i físic fora dels centres educatius, per permetre als nens i nenes 

viure experiències d'alta qualitat durant el seu temps extraescolar a través de jocs destinats 

a la reutilització d'objectes; 

-‐ Canviar l'aspecte i la tipologia dels jocs dins dels centres educatius, amb la finalitat de 

millorar el nostre coneixement del paper i l'impacte dels jocs en la vida dels nens i les nenes, 

augmentant així la seva importància i promoció. 

 
El projecte consisteix a implementar la metodologia d'Scrapstore PlayPod a l'escola i centre 

d’oci de França així com a l’escola bressol espanyola. L'objectiu rere d'aquesta col·laboració 

internacional va més enllà del simple intercanvi de coneixements: resultava fonamental mesurar 

l'impacte d'aquest dispositiu pedagògic en cada localitat, amb la finalitat d'adaptar-lo 
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a diferents contexts locals i aconsella les entitats locals sobre la seva rellevància per al 

desenvolupament dels infants. 

Sis organitzacions han col·laborat en aquest projecte: 

-‐ Children's Scrapstore: creadors d'aquest dispositiu innovador. 

-‐ Association Jouer pour Vivre (Associació «Jugar per viure»; França). 

-‐ La  Ligue  de  l’Enseignement  («La Lliga de l'Educació»:  moviment social dedicat a 

l'educació). 

-‐ Encís: cooperativa dedicada a oferir serveis a les persones. 

-‐ Dues institucions investigadores: experiència de la Universitat de París 13 - Sorbonne 

Paris Cité a França i la Fundació Ferrer i Guàrdia a Espanya. 

 
Dins d'aquest projecte, les innovacions en educació provades a Gran Bretanya han estat 

transferides a França i Espanya, i s'han fet diagnòstics sobre la situació exacta dels jocs a l'aire 

lliure als centres educatius en aquests dos països. 

Als dos països i les tres localitzacions on el projecte ha estat implantat, el treball de camp 

sempre ha estat seguit pels equips d'investigació que generen informes sobre l'aplicació del 

projecte als diferents contexts. Aquest document és la síntesi dels dos informes d'investigació 

dels equips de França i Espanya. 

L'ordre de la presentació va del més proper al projecte Children's Scrapstore (França) al més 

llunyà (Espanya). 
 

 
 

II. La investigació a França 

L'interès d'Scrapstore PlayPod sens dubte es relaciona amb el fet que es dugui a terme en un 

context cultural caracteritzat per un cert nombre d'evolucions en les formes de jugar per als 

infants a les quals s'oposa i per a les quals s'ofereixen alternatives. Entre aquestes evolucions, 

es poden citar: 

- Els objectes, i més particularment les joguines, ocupen cada vegada més espai i són de 

gran importància en l'entorn dels infants (Brougère, 2003). 

- Cada cop més els estils de vida urbana redueixen l'espai per al joc a l'aire lliure i fan que 

els nens i nens hagin de marxar a casa a jugar (Garnier 2015). 

- Actualment, els infants desenvolupen activitats poc lúdiques, sense joguines o jocs, és a 

dir, sense cap ajut en aquest sentit. 
- Les joguines són cada cop més elaborades en tenir un determinat ús quant a formes i 

funcionament. 

Per contra, els centres d'acollida d’infants semblen oposar-se a les evolucions que afecten 

principalment a l'esfera familiar. 

- El món dels programes d'oci i educatius no formals continua posant en valor l'històric 

model de joc sense ajut. 

- Les funcions de l'entorn escolar en el mode de privació de qualsevol objecte diferent de 

l'acadèmic, fins i tot si alguns elements de la cultura infantil són a vegades tolerats. 

En aquest context, el concepte d'Scrapstore PlayPod es presenta com un desafiament mentre se 

suggereixen molts objectes per ser utilitzats al pati, a més d'objectes particulars com ara les 

peces soltes o reciclades. Prenent certa distància amb l'oferta de joguines o, més generalment, 

amb els materials recreatius fabricats, així com amb els límits del material i els objectes d'un 

pati, el PlayPod ofereix una situació sense precedents i experimental per als infants però també 

per als professionals i investigadors. 
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1 – Alguns elements sobre l'enfocament, el mètode i els llocs 

 
La recerca del PlayPod francès —el nom del qual és «Boîte à jouer» o Caixa de Jocs encara 

que ens referirem a ell amb el seu nom en anglès per marcar la diferència amb l'Scrapstore 

PlayPod original— no és ben bé una avaluació o estudi sinó que preferim donar-li el nom de 

'suport científic a la implementació'. Una avaluació requereix prèviament allò que és necessari 

per ser avaluats. No obstant això, no és gaire comú a França trobar una plantilla d'avaluació 

preliminar que posi en marxa el sistema consistent a fer accessible per als infants una sèrie 

d'objectes reciclats escollits minuciosament en certes condicions. Per tant, consisteix a seguir 

aquesta implementació i documentar allò que es fa. A més, una avaluació real hauria exigit 

mitjans (grups de mostra en igualtat de condicions) que no teníem, però sobre tot que 

probablement seria criticat. Molts mitjans limiten la lògica d'avaluació: el grup de mostra no es 

pot comparar amb el grup experimental, l'interès de la novetat que produeix un efecte positiu 

difícil de mesurar en termes experimentals, el compromís dels observadors quant a 

l'experiència, etc. 

El que hem vist és suficientment important per imaginar que una avaluació hauria estat positiva 

en molts aspectes; no obstant això, però, no ho vam fer. Hem seguit de principi (elecció del 

lloc, reunions amb els professionals, formació dels equips) a fi (tancant la Caixa de Jocs al final 

dels períodes observats) la implementació d'aquest sistema per veure què està succeint i allò 

que els diferents participants havien de dir. La localització d'aquesta aplicació en el seu context 

és essencial per identificar els efectes diferenciats segons les condicions d'acollida i 

organització. 

Des d'un punt de vista metodològic, adoptem un enfocament etnogràfic que consisteix a ser-hi 

present, veure i escoltar el que està succeint. Radica en la importància de la presència física 

(l'investigador està present amb la gent que observa), un moment per compartir, una forma de 

participació en la situació, fins i tot si és perifèrica. Els quatre investigadors d'àmbit mundial, 

per tant, han dut a terme més de 60 observacions abans i després d'implementar el PlayPod 

francès als dos centres. Si aquesta participació es fa mantenint la distància amb l’infant, no 

gaire lluny dels adults presents en les mateixes situacions. Si consisteix en una observació 

participativa, amb una participació, però, plenament al marge o una participació perifèrica. Com 

l'observació és essencial, prenem fotos i fem vídeos per poder documentar el que veiem per 

poder-lo estudiar amb més detall. La nostra feina sobretot posa l'accent en la descripció del que 

fan els infants així com dels adults que els supervisen, tots dins d'un mateix projecte en el qual 

hi participen de la mateixa manera. 

Això no significa que no prestem atenció a allò que van dir els uns i els altres, i en base a 

les nostres observacions els fem preguntes en forma d'entrevistes col·lectives (17 entrevistes 

col·lectives realitzades amb els nens i nenes abans i després de l'aplicació de la Caixa de Jocs; 

7 amb els organitzadors i directors dels dos centres). Si tenim en compte les seves paraules, 

sembla fonamental fer menció a les accions i pràctiques, ja siguin recreatives en alguns casos o 

professional en uns altres. La investigació posa l'accent en les pràctiques, en el que es pot fer 

amb la Caixa de Jocs i en la manera com aquesta transforma (o no) aquestes pràctiques. 

Aquest enfocament etnogràfic té una altra conseqüència bàsica que consisteix a no generalitzar 

els resultats. Estudiem dos «entorns socials» (Layder,  2006), dos configuracions singulars 

(molt diferents les unes de les altres), sense que els efectes que destaquem els considerem vàlids 

fora d'aquestes configuracions. Per descomptat, hom imagina que en situacions similars, molts 

dels elements que destaquem podrien tenir lloc de nou, però això està per comprovar. Per tant, 

estem molt lluny de qualsevol plantejament universal, en particular d'ordre psicològic, el qual 

buscarà ser un fenomen emfatitzador vàlid per a tots i a qualsevol lloc. 
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 Estem desenvolupant un enfocament situat, on es prenen en consideració els elements de 

context, les pràctiques locals i la cultura (d'un país o una zona de jocs). 

De fet, consisteix a entendre com un sistema (la paraula no es refereix només a l'aspecte material 

—la Caixa de Jocs i els objectes—, sinó que es refereix també a paraules i pràctiques, en 

particular a la formació que les acompanyen) desenvolupat inicialment dins d'un altre context 

cultural (el d'Anglaterra, el de les seves escoles, cultures del joc i recreació, que són en part 

diferents) pot tenir sentit i ser adequat a un context nou. Aquest és el procés que anomenem 

suport científic; veient què es fa, atenent a situacions singulars, analitzant-les en profunditat, 

cosa que permet establir elements teòrics no generalitzats sinó conceptualitzacions de dos casos 

particulars. 

L'experiència es refereix, d'una banda, a una escola primària de París, Anselme, durant el dinar, 

amb la referència del model anglès i, d'altra banda, un centre d'oci suburbà [una espècie de 

programa després de classes durant les vacances], Le Tilleul, dins d'una escola primària. 

Els dos centres escollits per implementar aquest sistema són diferents. Aquestes diferències es 

basen principalment en diversos aspectes. Una de les primeres diferències és el moment escollit 

per obrir la Caixa de Jocs. A Anselme, la Caixa de Jocs s'obrirà durant la pausa del migdia, en 

horari escolar, mentre que a Le Tilleul es farà servir com a opció recreativa durant alguns 

períodes lliures entre activitats, en períodes intermedis dins del programa d'oci del centre, 

durant les vacances escolars. Una altra diferència és la quantitat de nens i nenes; al voltant de 

120 poden jugar simultàniament al pati de l'escola Anselme, o fins i tot més depenent de 

l'assistència dels tallers oberts alhora, enfront dels vint aproximadament de Le Tilleul, la 

totalitat dels quals es van reunir al pati sense que hi hagués cap activitat paral·lela, exceptuant 

els jocs habituals al pati d'esbarjo distints de la Caixa de Jocs. Finalment, podem destacar una 

diferència respecte del projecte pedagògic i l'equip organitzador. Mentre un equip, el 

d'Anselme, treballa en un projecte pedagògic elaborat col·lectivament i pensat a través 

d'experiències, l'altre equip, el de Le Tilleul, sembla tenir més dificultats en aquest punt, amb 

un projecte menys elaborat i una direcció que no uneix el seu equip entorn d'ell. 

Finalment, alguns dels elements principals es refereixen tant a la temporalitat (successió de 

períodes d'ús de la Caixa de Jocs durant tot el dia i no només durant la pausa al migdia, activitat 

que es desenvolupa durant les vacances escolars i no durant tot l'any) com l'objectiu (no un 

temps esbarjo més llarg respecte de la jornada escolar, sinó temps lliure respecte de l'horari 

previst pels organitzadors); o fins i tot el nombre d'infants, que marca una distància amb un dels 

experiments del model anglès, el qual presenta problemes d'adaptació sobre els quals tornarem 

a incidir-hi. 

 

 
 

 
2 – Pràctiques dels infants 

 
Transformació de l'espai 

Només cal fer una ullada per veure el paper que va tenir la Caixa de Jocs al pati de l'escola 

Anselme. Només uns minuts després d'obrir-se, els objectes ja estaven per tot arreu i totes les 

zones del pati van quedar plenes d'equipaments i jocs. Només els vestíbuls i els lavabos es van 

salvar de ser envaïts, 
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ja que les normes establertes pels professionals ho prohibien. Els objectes són per tot arreu al 

pati —o a prop— i, sobretot, a cada racó. No hi ha dubte que una de les principals virtuts de la 

Caixa de Jocs és en certa manera el millor aprofitament de l'espai, permetent una millor 

ocupació. Les cantonades i, més àmpliament, la perifèria del pati són, de fet, particularment 

interessants per als nens perquè permeten recolzar els equipaments contra una porta o una tanca 

utilitzant-los com a suports però, principalment, com a límit de l'espai. Això fa les cantonades 

encara més interessants. 

 

 
 
Les observacions prèvies permet entendre que la Caixa de Jocs dóna l'oportunitat de saltar-se 

les regles d'ús de l'espai que de vegades semblen una mica estrictes. Al centre d'oci de Le 

Tilleul, els infants van ocupar, per exemple, un espai prohibit normalment creuant una porta i 

establint-se a la gespa que habitualment no es pot trepitjar, excepte per anar a buscar una pilota 

quan s'escapa. En el cas de l'escola Anselme, la zona de joc ha estat ubicada una mica enrere, 

fins i tot dins de la cabanya per emmagatzemar objectes. Als dos patis, els grups d’infants 

s'instal·len a voluntat, segons escampin els objectes i distribueixin els espais, fet que gairebé 

mai causa cap problema. 

 
Accés als objectes 
El sistema ofereix una sèrie d'avantatges que generen una autèntica febre per la Caixa de Jocs. 

Tot just ser col·locats al pati, els infants corren a agafar els objectes preferits per jugar amb ells. 

El primer que fan és establir les seves pròpies estratègies de triatge segons les preferències en 

cada moment. En aquesta cursa, els objectes més populars i, en particular, els més grans, com 

ara una cadira de rodes o els cotxets, monopolitzen les prioritats, principalment perquè els 

objectes han estat col·locats a davant de la Caixa de Jocs per permetre un millor accés a la resta 

d'objectes. L'accés als objectes és més complicat a l'escola Anselme per als infants que arriben 

els últims, ja que troben una Caixa buida o gairebé. 
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En el cas del centre d'oci de Le Tilleul, les modalitats d'accés han estat modificades 

lleugerament, com la forma de la Caixa de Jocs o les seves dimensions, obligant els 

professionals a reduir l'accés directe als infants. Abans de l'obertura, els objectes es disposen al 

terra sobre una superfície bastant gran permetent que alguns infants es puguin ajudar entre ells. 

Com el nombre de nens i nenes de vegades és bastant reduït, alguns dies la pràctica totalitat 

d'ells tenen la possibilitat de situar-se enfront de la Caixa de Jocs al mateix temps, fet que en 

teoria fa l'elecció i la distribució més fàcils.  

Les dues modalitats del sistema fan desenvolupar estratègies d'adquisició d'objectes:  consisteix 

a apoderar-se i acumular objectes, compartint-los amb un dels jugadors, intercanviant-los i, si 

no es pot, apressant-los. Aquests aspectes han estat objecte de llargs debats durant les 

entrevistes. No obstant això, podem considerar aquesta lògica de l'acumulació i cerca 

d'objectes, «Agafa'ls tots», com el primer joc o el joc global de la Caixa de Jocs. Suposant que 

els infants prefereixin en primer lloc tenir accés als objectes més desitjats (en particular els 

objectes amb rodes), quan no n'hi hagi, l'estratègia d'acumulació correspondrà a les 

característiques de la Caixa de Jocs. És a dir, els infants agafaran el màxim d'objectes possible 

i miraran en segon terme què fer amb ells. 

L'acumulació pot haver sorprès els adults, impactant-los fins i tot, però això fa referència a la 

naturalesa del material mentre que les seves funcions no estan determinades prèviament. 

L'acumulació implica feines com ara recaptar objectes, gestionar dipòsits o amuntegar tresors; 

en definitiva, una completa sèrie d'accions. El propietari dels objectes pot fer-los servir, o 

intercanviar-los per accedir a l'objecte més útil o més desitjat pel nen, però aquest intercanvi 

resulta difícil quan els nens comparteixen els mateixos projectes i la mateixa opinió sobre la 

preferència. L'intercanvi és un joc que es pot veure entre un grup que assegura haver pres el 

màxim d'objectes possible per fer un «stand d'intercanvi» o un «mercat de bescanvi gegant». 

L'intercanvi es converteix en un joc que consisteix únicament a distribuir objectes 

independentment del seu ús. 

D'aquest accés limitat a l'acumulació d'objectes, en resulten les activitats de cerca d'objectes. 

No obstant això, la frontera és dèbil entre recollida, cerca i agafada o robatori d'objectes, on la 

més habitual esdevé el robatori d'ells. Aquí, la persona robada pot ser també un lladre. Però es 

tracta realment d'un robatori? Els infants diuen «no» voluntàriament, desprès de tot. 

Som dins o fora del joc? L'interès d'una situació com aquesta és trobar-se en el límit. Pot ser un 

joc per als uns però no per als altres, que poden queixar-se o plorar. Els organitzadors són 

sensibles a aquests conflictes, informant en el moment que aquests problemes no duren, que no 

degeneren en conflictes personals majors abans de col·locar la Caixa de Jocs. La mediació, 

però, jugarà un paper important a l'hora d'evitar una relació massa intensa entre dos nens a favor 

d'una relació més banal, basada en un objecte. Per descomptat, alguns nens poden tenir un punt 

de vista diferent, mostrant la gravetat d'aquests conflictes i robatoris. No obstant això, els 

transformen tot el que poden en aventures èpiques en el moment en què se'ls demana que parlin 

de les seves pràctiques a les entrevistes. 

Per acabar amb el neguit dels lladres i fer desaparèixer l'acumulació d'objectes, els infants sovint 

demanen ajuda als vigilants els quals en certes situacions no participen en el joc. La situació, 

sent sovint bastant desfavorable per al nen més jove, deixava marge a la intervenció dels 

organitzadors. El nen, per la seva banda, havia de buscar altres alternatives com, per exemple, 

que el vigilant es convertís en actor participant (autoritzat per jugar) o, fins i tot, que els nens 

de diferents edats poguessin involucrar-se en el joc, a l'hora de dinar a Anselme. 

Capturar, agafar, acumular, robar o conservar en certes condicions formen part estructuralment 

de la lògica del joc, fet que permet desenvolupar una espècie de joc del «Monopoly», una 

iniciació lúdica a l'economia capitalista (amb objectes reciclats paradoxalment). De fet, la Caixa 

de Jocs ofereix una abundància de material relacionat amb el principi de reciclatge de materials 

que no costen res i que sembla que permeten el consum il·limitat. Aquesta abundància, però, 

com hem vist, provoca l’acumulació per part d’alguns,
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fet que produeix sistemàticament una escassetat artificial. Per tant, alguns s'acumulen mentre 

que, d'altres, en falten. Això, però, segueix sent un joc ja que l'escassetat segueix formant part 

del joc i tot comença (o hauria de començar) de zero a l'inici de cada pausa. 

L'acumulació, amb totes les accions que això implica, incloses les guerres i els saqueigs —dels 

quals en parlarem més endavant— és de fet un element central, el joc de la Caixa de Jocs, que 

es distingeix de la resta de jocs que permet cada objecte. Si cada nen, individualment o en grup, 

juga amb certs objectes, podem considerar que col·lectivament el conjunt d'infants implicats 

jugarà al joc de la Caixa de Jocs, un dels jocs més destacats segons opinió dels nens. Encara 

que certes accions se situen en la frontera entre joc i no joc, podria ser rebutjat per alguns com 

a joc. Això recorda que jugar és abans de tot una qüestió d'estructura de significat que s'atorga 

a les activitats dutes a terme i pot derivar, com hem pogut veure, en conflictes d'interpretació. 

 
Explorant possibilitats 

Per a molts objectes no definits pel seu aspecte, significa agafar-los i veure després què es pot 

fer amb ells. Després de l'acumulació inicial, l'exploració serà la resposta. El nen o nena és a 

davant dels objectes amb els quals pot jugar però aquests poden no ser vistos com a joguines 

en un primer moment, sinó que poden imaginar les accions que resultarien d'ells. Per tant, la 

pregunta recurrent «Què faré amb això?», referida a l'exploració de les diferents possibilitats, 

no només vol dir què es pot fer amb un objecte (quant a les formes habituals d'exploració) sinó 

també què podem fer amb l'objecte sotmès a l’exploració amb una finalitat lúdica o a 

l’exploració de possibilitats lúdiques. Vam mencionar ja una possibilitat lúdica general a través 

de l'acumulació i cerca d'objectes. 

 

 
 
Es pot plantejar la qüestió de les possibilitats de la Caixa, explorada i explotada pels infants 

dins i fora de la zona (anomenada «túnel»), contribuint així a crear amb la tanca del pati. Quant 

als objectes, l'execució de les diferents possibilitats que aquests permeten condueix a generar 

sons (bufada, tamborineig...), a jugar amb un barril rodant amb un nen a dins, a protegir-se amb 

un full fent-lo servir de sostre, a fer servir una mànega com a arma o la tapa d'un cup com a 

escut... No podem citar tots els descobriments, però sí podem destacar dos elements per sobre 

de la resta. Les possibilitats no estan vinculades només a objectes agafats per separat, sinó d'una 

banda a la seva associació (un rodet i una mànega gran poden esdevenir un canó improvisat) i 

d'altra banda als objectes escampats pel pati (el gronxador es construeix entre els arbres, amb 

una corda i una mànega). 

Un cop acumulats els objectes i explorades les possibilitats, molts dels materials no són 

utilitzats per separat (un privilegi per a alguns d'ells, en particular els objectes rodadors); una 

operació consisteix a associar més enllà de la pura contigüitat d'acumulació, apilant coses i 

protegint-les. Es poden distingir tres tipus principals de disseny: equipaments, muntatges i 

construccions. 
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La primera operació mínima és la instal·lació, és a dir, posar objectes junts, en ocasions 

simplement per ajuntar-los (en determinats casos amb criteris d'estructures o aspectes merament 

estètics o de disseny). La instal·lació més freqüent consisteix a crear zones, delimitant els espais 

de joc, sense arribar a parlar de construcció (utilitzant materials com ara catifes o objectes 

diversos per delimitar la zona, etcètera). Això converteix el joc en una cabanya primària, 

l'evocada per Dominique Bachelart (2012, p. 20) «Delimitant un àrea que pot ser bàsica. No tot 

consisteix en una construcció, sinó una delimitació, un 'entorn' [...]. El contorn amb prou feines 

dóna forma a un interior i un exterior». 

 

 
 
La instal·lació es torna més complicada i té sentit quan no es tracta només d'instal·lar o delimitar 

una àrea, sinó quan s'estableixen uns límits per adaptar l'àrea a unes preferències concretes, fent 

possible un tipus d'activitat dins d'aquests límits establerts. Aquest tipus d'instal·lació usant 

materials, escuma, pantalles de llum o elements decoratius sovint ha estat vist i consisteix a 

marcar una frontera entre dins i fora de la instal·lació, conferint-li un petit significat a aquest 

interior (àrea d'oficina, per exemple, amb teclats i telèfons). Els objectes s'estenen, disposats 

l'un al costat de l'altre, fluctuant entre una opció i una altra, una lògica clara i un efecte aleatori, 

amb la finalitat de fer servir els materials reciclats. Un joc consisteix a situar-se en un àrea 

marcada convenientment amb amics (fent servir objectes per delimitar l'espai). Crida l'atenció 

l'evolució permanent d'un bon grapat d'equipaments: apareixen nous objectes, d’altres 

desapareixen, la distribució canvia i de vegades tot el lot sofreix una «retirada» a lògica del qual 

no sempre s'entén, tret que aparegui o es descobreixi un racó més atractiu. La mobilitat de les 

activitats és una característica essencial del sistema en convergència amb la lògica del pati on 

els nens es mostren molt mòbils. 

Un altre enfocament a l'associació dels objectes: el muntatge, que consisteix a no deixar els 

objectes simplement, instal·lar però no associar, reunir, és a dir, fer que els elements siguin 

interdependents i, preferentment, amb vistes a una acció. També es poden esmentar alguns 

exemples observats sovint; un d'ells el que afecta al rodament amb objectes arrossegats o per 

arrossegar (com un kart o un canó), l'altre referent al lliscament amb la construcció de circuits 

(pistes de boles o altres). El muntatge més freqüent, però, té com a objectiu en si mateix 

gronxar-se mitjançant la realització (després de molts assajos) de més i més muntatges adients 

(corda amb un cilindre o un pneumàtic) fins acabar construint un gronxador. 

Muntatge es refereix a una anàlisi més complexa de les possibilitats, que consisteix no només 

a descobrir les possibilitats d'un objecte, sinó també la seva distribució, el disseny d'un sistema 

o la possibilitat que ofereix l'acció del nen a partir d'aquest muntatge. 

La construcció, que constitueix el tercer tipus d'associació, és difícil distingir a partir del 

muntatge. No obstant això, la guardarem per a lògiques més ambicioses que el muntatge d'un 

determinat nombre de peces per crear un nou objecte. Es tracta de sistemes més complicats que, 

a diferència de les instal·lacions, implica la construcció i la interdependència dels components 

(principalment cordes) així com una certa sostenibilitat. Aquest és el cas de les barraques o 

cabanyes que necessiten un disseny amb un sostre o fins i tot condicionaments interiors. La 

construcció implica l'existència d'un projecte. I per fer aquests objectes de vegades 
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cal buscar-los per completar la disposició desitjada. La construcció de cabanyes és una activitat 

central als dos establiments educatius ja que després pot derivar en diversos jocs amb la 

cabanya. Pot destacar-se, però, que les construccions tenen una tendència a no ser acabades 

mai, una tendència a ser sempre canviades, modificades, millorades, en un procés de contínua 

evolució. Per a aquestes construccions, els problemes s'han de resoldre sempre amb els recursos 

disponibles (objectes de la Caixa de Jocs disseny del pati) i les solucions poden ser llavors 

preses per uns altres. Si associem creativitat i resolució de problemes, de fet és una acció 

creativa. 
 

 

 
 
Objectes que tinguin sentit: interpretació 

No només s'està duent a terme el joc, també es refereix a la sensació que es transmet amb allò 

que s'està fent, la qual cosa evoca un joc simbòlic o simulat. Ens sembla que la noció 

d'interpretació és més capaç d'entendre aquest moviment. Els objectes donen lloc a les 

interpretacions amb el doble significat de jugar un paper i donar-li sentit. 

Trobem un gran nombre d'interpretacions a partir de la cerca i captura d'objectes, esdevenint 

una guerra entre clans, però també totes les accions que, quan esdevenen, li donen sentit a 

aquesta acció. Una acció que no es redueix al fet en si sinó que pot fer menció a la xarxa que 

en qüestió de segons pot convertir-se en l'arma d'un gladiador o l'estri d'un pescador. 

Per tant, podem considerar que els nens construeixen espais simbòlics com oficines amb l'ús de 

teclats d'ordinador i telèfons, espais domèstics on es desenvolupa la vida quotidiana que pot 

consistir a jugar a «veïns» entre barraques o, amb un toc d'ironia, «jugar als adolescents». Altres 

prefereixen jugar a «dolents» o imitar escenes d'Star Wars. Finalment, durant diversos dies, 

molts nens (entre els més grans) d'Anselme van donar vida a una sala de massatges on van 

escenificar des de la cita prèvia fins a la pròpia activitat del massatge. Aquest exemple permet 

subratllar la dimensió col·lectiva de la majoria de jocs, integrant habitualment als nens aïllats. 

Actuacions i construccions concretes amb sentit impliquen una gran col·laboració encara que 

de vegades poden agafar la forma d'un conflicte més o menys lúdic. 

 

 



13  

Para acabar, cal destacar generalment que les categories de joc més habituals (com un joc 

simbòlic, la construcció, les regles) que es poden trobar com a dimensions d'activitat s'adapten 

poc a l'anàlisi d'un joc que és extremadament voluble i mòbil, a més de polifacètic. El joc es 

transforma i es combina amb diferents dimensions. Els tipus de jocs són regirats, entrellaçant 

aquestes dimensions diferents com la construcció, la instal·lació, la mobilitat, l'acumulació, 

l'exploració, la simbolització o la interpretació. 

Sens dubte, això es pot relacionar amb la idea que aquest material ofereix un guió preliminar 

escàs, és a dir pocs abastos que predefineixin l'activitat legítima amb un objecte, com ara una 

nina o una figureta d'una caricatura (suposant que el jugador segueixi el guió). Aquí no hi ha 

guió o és escàs, quant a les possibilitats més evidents en certs casos, sinó que sovint busca més 

descobrir a través de les exploracions. 

La conseqüència és que el joc cau a la categoria d'actuació oberta, que condueix a una varietat 

d'accions segons les possibilitats percebudes i les interpretacions realitzades. Els nens 

constantment descobreixen noves possibilitats o suggereixen noves interpretacions a través 

d'actuacions originals respecte de les anteriors. En fer-ho, però, es produeixen al pati d'esbarjo 

un repertori de pràctiques que ens permeten imaginar que una presència més llarga d'un sistema 

com aquest (amb els mateixos objectes, la Caixa de Jocs té l'avantatge de permetre la 

introducció de nous objectes que són diferents dels anteriors) pot implicar la definició de 

guions. Uns usos que esdevenen legítims dins de la comunitat infantil. En el període observat a 

Anselme (Le Tilleul no es veu afectat per la durada limitada de l'experiència), fins i tot si pot 

veure's aquest repertori començant a formar-se, és la invenció d'actuacions, sovint noves, dins 

de l'escola la que marca els usos. No obstant això, un repertori de pràctiques es forma al voltant 

de la utilització d'objectes mòbils, el muntatge de gronxadors o canons, la construcció de la 

cabanya o la invenció de jocs simbòlics com el de l'oficina. Però, al final del període observat, 

aquest repertori roman obert i l'ús del PlayPod segueix estant marcat per la diversitat de jocs i 

per la seva inestabilitat. Això últim és potser fonamental ja que s'adapta bé al temps de descans, 

a la seva lògica temporal i a la fragmentació. Canvi de jocs, socis, mobilitat són veritablement 

compatibles amb el que ofereix la Caixa de Jocs. Són precisament aquests aspectes els que 

poden faltar a Le Tilleul i, per tant, han de conduir a pensar en una adaptació del sistema en un 

context diferent al context de l'hora de dinar a l'escola. 
 
 
3 – Pràctiques professionals 

 
La Caixa de Jocs, com a sistema complex no només associatiu dels objectes sinó també com a 

eina estructuradora i formativa relacionada, no fa referència a les tradicions d'activitat 

desenvolupades a França sinó al joc-treball. Si aquest últim es defineix com la facilitació del 

joc, mentre es fomenten les iniciatives dels nens i nenes, no es tracta d'un enfocament sobre 

«esperar i veure», com ha estat interpretat sovint pels organitzadors francesos després de la 

formació. Es promouen intervencions sota la condició que recolzen el progrés del joc o fins i 

tot el seu desenvolupament, tot mantenint un ull sobre els riscos i la resolució de conflictes o, 

més específicament, el seu progrés sense risc ni conflicte. És compatible amb els suggeriments, 

en cas de ser necessàries noves possibilitats de joc quan això últim no sigui percebut ni creat 

pels infants. Evita, però, qualsevol intervenció dient adéu a la lògica dels nens en el joc i 

substituint-la per altres configuracions més d'adults. Aquesta posició està lluny de ser fàcil més 

en contradicció amb la posició professional dels organitzadors que s'encarreguen de tot l'oci 

dels nens. Els professionals poden, d'una banda, mantenir simplement un ull sense intervenir 

en el joc dels nens tret que calgui castigar algú (particularment desenvolupat durant l'hora de 

dinar o en el temps lliure al centre educatiu) encara que poden ser acceptats a participar en un 

joc sobre els fills de demanar i, d'altra banda, l'organització d'un joc o una activitat per part dels 

adults on el nen sigui lliure 
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d'escollir entre una varietat d'activitats. El joc-treball no és ni una ni l'altra, i una bona supervisió 

combinada amb interaccions lúdiques pot ser un primer pas en aquesta direcció. 

Quant a la cultura professional, la formació ha estat impartida, però també hi ha una presència 

d'iniciadors de l'experiència. Els organitzadors més aviat tenen tendència a adoptar una actitud 

d'esperar i veure, per temor al fet que les seves intervencions no vagin en la línia del que s'espera 

d'ells, limitant-se ells mateixos a intervenir en situacions perilloses. 

Les seves accions estan molt lluny dels suggeriments durant la formació: «Moure's, Observar, 

Pensar, Actuar». Quan es mouen permanentment, es pot conèixer el que està passant en molts 

llocs diferents, com aturades del joc, canvis, reconfiguracions dels grups, etcètera. Per tant, 

consisteix a seguir les activitats lúdiques i, en ocasions, donar suport amb allò que calgui per 

fomentar i desenvolupar l'acció a través de modificacions de l'entorn, suggeriments, o, tot 

simplement, deixar que les accions flueixin sense intervenir. De fet, la «interpretació» de l'acció 

té lloc com a últim recurs sempre que les activitats lúdiques dels nens hagin estat ben enteses. 

Amb una altra interpretació, els organitzadors sovint poden ser observats, però, com a punts 

«fixos» perifèrics i moguts puntualment per respondre a peticions concretes dels nens  i nenes. 

La majoria de les seves intervencions impliquen pràctiques interessades massa arriscades i que 

recorden a regles noves per a un ús més moderat dels objectes introduïts. Poques vegades es va 

donar l'ocasió d'observar eines i protocols concrets durant la formació per a aquestes 

intervencions i els organitzadors avaluats no necessàriament disposaven del temps ni la 

disponibilitat per fer-ho. En altres ocasiones, consideraven que «no funcionaria» amb aquests 

infants. 

No obstant això, el principal objectiu de la intervenció del jugador-treballador no és «trencar» 

el flux de joc pendent (= «adulteració», terme que indica l'aturada més o menys brusca del flux 

de l'acció després de la intervenció d'un adult o una interrupció del funcionament). Inclús en el 

cas de pràctiques de risc, la manera positiva d'intervenir fa que els nens imaginin noves formes 

de jugar tenint en compte els riscos mencionats. 

La supervisió, per tant, va assumir tot el control, portat per la por a possibles accidents i 

conflictes. També es va tenir la sensació de dur a terme un treball més intens de l'habitual, 

relacionat amb una major vigilància. D'una banda, la presència d'un gran nombre d'objectes, 

incloent particularment els objectes rodadors, considerats perillosos, va provocar però que 

s'hagués de fer una supervisió del pati una mica més complicada. A través de la riquesa 

generada per la Caixa de Jocs, el pati ja no tenia a veure amb un primer marc construït 

principalment per facilitar la supervisió. L'opinió positiva de l'activitat dels nens, la sensació 

que la reducció dels accidents, els conflictes i els càstigs, limitaran sens dubte aquesta tensió 

progressivament per a la majoria d'organitzadors, encara que no tots. A això se suma l'abandó 

de coses prohibides al pati en favor de normes molt generals (no posar-se en perill, no posar en 

perill els altres) la qual cosa suposa una anàlisi constant de les situacions ja no tant per als nens 

sinó amb els nens. En absència d'una construcció conjunta tan difícil per als professionals, les 

pràctiques van variar entre imposar normes i retirar-les, constituint un trencaclosques per als 

nens sobre allò que estava permès o no. La vaga situació, però, no va fer que deixessin de buscar 

solucions per dur a terme una acció adaptada a la situació, alguns d'ells preguntant en una 

entrevista la possibilitat de regular ells mateixos les seves accions. La solució, aconseguida 

normalment al final d'acord amb les observacions fetes, s'obtenia sempre en un temps raonable. 

Es va plantejar un problema a Anselme on alguns nens van oferir certa resistència després 

d'algunes setmanes i van intentat evitar aquest moment. Només l'equip de coordinació i el temps 

de reflexió sobre l'acció haurien permès trobar solucions, i de nou aquest punt va fallar. 
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4 – Adequació i visió positiva 

 
Consisteix en una adequació de la Caixa de Jocs a un «entorn social» (Layder, 2006) als dos 

centres experimentats, és a dir, l'entorn immediat on es desenvolupa l'activitat. Com hem 

esmentat, però, consisteix en dos entorns socials diferents marcats per «l'afegiment de relacions 

socials, posicions i pràctiques reproduïdes en l'àmbit local» (Layder, 2006:280). En aquest punt, 

la lògica del passat influeix en les conductes del present. Resulta, per tant, necessari un procés 

d'observació abans de l'arribada de la Caixa de Jocs. Tant les estructures com les pràctiques 

realitzades en elles i estretament vinculades a l'espai així com l'organització del temps generen 

unes pràctiques sobre el terreny (localitzades) que constitueixen la manera d'adequar la Caixa 

de Jocs. 

Hem observat aquesta adequació en les activitats. Els nens van adequar la Caixa de Jocs al seus 

jocs, els relatius a la Caixa en el seu conjunt, així com els jocs basats específicament en un 

objecte o en un conjunt d'objectes; van donar-li el sentit a la Caixa de Jocs a través 

d'interpretacions que creen sobre la situació. Aquest crèdit es genera també pel discurs abundant 

a la Caixa de Jocs, la majoria de vegades entusiasta, d'altres més crític en un punt o un altre. És 

cert que alguns nens no van ser atrets per la Caixa de Jocs i de vegades preferien jugar a futbol, 

d'altres van jugar amb ella parcialment i després es van dedicar a altres activitats. Els més grans 

marquen una distància al final del període, la distància dels que passen a secundària aviat mostra 

que són més grans i els anima a jugar a jocs de comunicació, distingint-se dels nens més petits. 

La Caixa de Jocs no pretén unir a la totalitat dels nens, però sí oferir una activitat entre les altres 

o bé potenciar una d'elles que sovint roman en un estat embrionari, per falta de recursos i, per 

tant, evitant que alguns nens s'avorreixin per la manca de propostes. 

Una perspectiva entre els dos experiments mostra que un equilibri entre activitats permet, d'una 

banda, evitar la saturació de la Caixa de Jocs i les decepcions que se'n puguin derivar, per la 

manca d'accés al material i, d'altra banda, oferir veritables opcions als infants. L'adequació de 

la Caixa de Jocs el Playbox també la fa trivialitzar, convertint-la en una activitat entre les altres 

que hom pot triar quan es vol i no perquè es tracta de l'única activitat possible. No obstant això, 

no s'ha de minimitzar l'entusiasme i el fort interès que la Caixa de Jocs va crear entre alguns 

nens, en particular a Anselme, com es veu en la decepció que generen els dies de pluja quan no 

està oberta o les bromes ximples imaginades pel director de l'escola. 

Adequar la Caixa de Jocs és compartir activitats, desenvolupant pràctiques comunes, un 

repertori que s'amplia progressivament, fins i tot si després d'un període d'inventiva durant els 

primers dies, la reproducció assumeix el control. No obstant això, amb aquests objectes, que a 

més evolucionen amb la deterioració i la renovació, amb prou feines consisteix en una 

reproducció idèntica. Per reproduir, sovint s'han de resoldre problemes de manca de material 

necessari per a les construccions o muntatges previs. Aquesta adequació de la Caixa de Jocs per 

part dels nens és més evident a Anselme a causa del temps i d'una situació adaptada al sistema. 

Els nens també van adequar la Caixa de Jocs al centre d'oci de Le Tilleul malgrat una situació 

menys favorable que convida als actors a una reflexió sobre el terreny i les modalitats 

d'implementació d'un sistema com aquest en un centre d'oci i/o amb menys nens. 

L'equip de gestió i organització també es van adequar a la Caixa de jocs mitjançant el 

desenvolupament de pràctiques professionals més o menys noves, de vegades amb algunes 

dificultats relacionades amb la diferència del sistema quant a les tradicions recreatives de 

França. Els discursos sobre aquesta experiència també mostren aquesta adequació fins i tot si 

mostren les tensions que es creen. De fet, durant les entrevistes, es posen de manifest aspectes 

positius de la Caixa: joc en el qual es barregen nens de diferents classes i edats i, per a Le 

Tilleul, també de diferents districtes, nens menys aïllats. Si es produeixen conflictes amb els 

objectes, són conflictes menors en comparació de les aparegudes prèviament al pati; els nens 

són feliços i menys avorrits; són creatius i autònoms. 
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 L'assumpció de riscos pot ser una preocupació, encara que alguns admeten que això forma part 

dels objectius educatius de l'esbarjo. 

Els organitzadors eren sensibles a l'interès de la Caixa de Jocs per als nens i voluntàriament 

esmenten els efectes positius. Poden relacionar les dificultats, però no relacionen els efectes 

negatius. Per tant, trobem una diferència amb el punt de vista dels educadors anglesos durant 

l'experiment de l'Scrapstore Playpod (Armitage, 2009), els quals consideraven efecte negatiu 

els jocs de lluita amb els objectes del Playpod, fent que alguns hi posessin fi, encara que 

afortunadament altres jocs van substituir llavors els jocs menys acceptats. De la banda francesa, 

quant als jocs de lluita, es van acceptar a condició que els combats fossin entre objectes. No 

sentim un rebuig «ideològic» de lluita juganera, sinó més aviat la idea que formava part de la 

cultura del joc dels propis nens. 

Si calgués una síntesi de les avaluacions dels actors, això seria positiu. Els pocs elements 

recollits dels pares van en la mateixa línia, i això s'aplica també als professors encara que no es 

preocupen gaire per l'experiment. 
 
 
5 – Diferències entre la pausa del migdia i el centre d'oci 

 
La comparació entre el context escolar i el centre d'oci permet comprendre millor els principis 

del sistema de la Caixa de Jocs, dissenyat sobretot per a la pausa del migdia. Més encara com 

hem pogut observar amb l'obertura de la Caixa de Jocs al centre d'oci d'Anselme, que utilitza 

les mateixes instal·lacions i el mateix pati amb el mateix equip recreatiu durant la pausa del 

migdia. Abans d'entrar en profunditat en les diferències entre aquests dos contexts, cal destacar 

que comparteixen punts comuns quant a la presència d'objectes, l'espai i el patró d'organització. 

Als dos centres os es fa l'experiment, l'espai d'acollida dels nens és el mateix que als centres 

d'oci, sovint dins dels equipaments lliures de les escoles i bàsicament durant les vacances. A 

diferència del que es pot esperar a causa de la diversitat d'activitats al centre d'oci, podem 

observar una similitud relativa en la gestió del material i un menor espai. Aquí però, com passa 

sovint, potser d'una manera més declarada, les joguines i el material de joc no són gaire presents 

al pati i es limiten a objectes rituals com boles o cordes de saltar (en un nombre limitat). En tots 

dos casos, els nens porten al centre alguns objectes personals (targetes de Pokémon, per 

exemple); no obstant això, sempre de manera sigil·losa jugant una mica amb les limitacions de 

les normes. 

Pel que fa a la formalització, aquí de nou hi ha una diferència entre el que s'espera i la dimensió 

d'un oci agradable durant els períodes de vacances. Podem percebre una organització temporal 

fortament copiada de la de l'escola, amb limitació del temps d'activitat i del temps denominat 

lliure, o ni una cosa ni l'altra, semblant-se molt a l'esbarjo, la pausa típica en el marc de l'escola. 

Aquest tall preliminar va fer que l'equip es preguntés vàries vegades «quan obrim la Caixa de 

Jocs?». Finalment, amb una o dues excepcions, el migdia a l'inici de cada setmana per descobrir 

el sistema, la Caixa de Jocs va obrir les seves portes només durant els períodes «intermedis». 

Com es pensava, no es pot encavalcar amb el temps de les activitats o excursions, reforçant així 

la similitud entre tots dos contextos d'experiment, mentre que l'acollida els dies d'oci hauria 

permès altres modalitats. 

La primera diferència està, però, en la temporalitat en termes de durada d'ús. A l'escola 

Anselme, la Caixa de Jocs ofereix accions per als nens en un temps molt limitat i basat en el 

ritme: l'horari d'obertura de la Caixa és d'una hora i mitja; no obstant això, tenint en compte la 

pausa del migdia i el temps per desconnectar, en realitat cada nen només té al voltant d'una hora 

per jugar. El context de l'escola, amb el seu poder normatiu, imposa una sèrie de restriccions 

que han de ser acceptades pels infants sense cap discussió. El pas institucional entre la pausa 

del migdia i l’escola també imposa que la Caixa de Jocs hagi de ser tancada 
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i guardada... A Le Tilleul, el ritme és diferent ja que hi ha períodes de tres a quatre períodes de 

«temps lliure» que es poden utilitzar per jugar amb la Caixa de Jocs, dins d'un marc menys 

restrictiu quant a horari, excepte al migdia. La Caixa de Jocs pot obrir al matí (8.30-9.30 h), 

utilitzar-se de nou al final del matí, després de l'activitat lectiva (11.30-12.00 h), posteriorment 

després de dinar i abans de tornar a les classes (13.00-14.00 h) i després del berenar fins a la 

sortida de la majoria dels nens (16.30-17.30 h). Segons el temps, però també segons les prioritats 

establertes per a cada activitat (i també sens dubte una mica en funció de les motivacions dels 

organitzadors), la Caixa de Jocs es va obrir entre tres o quatre hores al dia, la qual cosa contrasta 

amb la durada relativament reduïda d'Anselme. 

D'altra banda, no és necessari l'emmagatzematge al final de cada període (excepte en rares 

ocasions) ja que el pati està a la disposició completament del centre d'oci. El sistema inicial va 

ser modificat ja que l'emmagatzematge d'informació va ser dictaminat només al final del dia i 

no pas després de cada període de joc. Però, òbviament, aquest ajust no té lloc sense haver de 

gestionar dificultats durant una sessió de joc llarga. Així, els nens que no van poder obtenir 

objectes durant la inauguració de la Caixa de Jocs no els van poder obtenir tampoc durant el 

temps de joc restant. I és que les normes de la Caixa indicaven que qui agafava un objecte podia 

quedar-se amb ell el temps desitjat. Per tant, la manca d'emmagatzematge regular no va 

permetre el «reset» observat a Anselme, on regularment s'esborren els comptadors de temps 

(propietat) i es reobre el joc d'«atrapar-los tots» o d'acumulació... però també el descobriment 

d'objectes que podrien ser recuperats pels nens d'entre els objectes que queden disponibles. 

Així, a falta de «reset», els objectes els poden haver agafat els propis nens o fins i tot 

monipolitzats per aquests, o més encara, trobar una manera de compensar aquesta mancança. 

El fenomen augmenta fins i tot amb l'organització dels menjars. A Anselme, el fet que els 

estudiants hagin de dinar per torns permet una renúncia regular dels objectes que poden ser 

reclamats per altres nens al pati o en sortir del menjador. Mentre que a Le Tilleul, el dinar 

col·lectiu de l'escola —així com les activitats organitzades per a tots els nens— no permet que 

els nens tinguin una oportunitat de deixar o de reclamar objectes durant el temps assignat. 

D'altra banda, mentre Anselme té una oferta paral·lela de tallers (dibuix, biblioteca, ludoteca), 

el centre d'oci de Le Tilleul va reunir tots els nens i nenes al pati sense cap altra oferta. Els nens 

que no van ser «captats» per la Caixa de Jocs, en part a causa d'aquesta dificultat d'accés als 

objectes, van recórrer als habituals (rituals, de fet) jocs de pilota com el futbol. 

Aquest augment de l'horari d'obertura de la Caixa de Jocs, juntament amb un menor nombre de 

nens i una varietat més limitada d'objectes, de vegades semblava resultar en una certa pèrdua 

d'activitat. Això sembla ser corroborat pel ritme menys regular de la Caixa de Jocs d'Anselme 

quan es va obrir durant l'horari del centre d'Anselme dimecres a la tarda com una activitat lliure 

entre una oferta de diferents activitats o sortides. Un període llarg de temps i un baix nombre 

d’infants semblaven modificar profundament la lògica de la Caixa de Jocs i caldria considerar 

uns certs ajusts en termes de suggeriments. Les pràctiques observades demostren que tenint en 

compte la quantitat de temps disponible durant el dia o, fins i tot, durant la setmana, en 

comparació amb el context escolar, les possibilitats per al joc lliure poden augmentar, 

particularment per la combinació de construcció i joc simbòlic. Encara jugant amb el material 

(en nombre i diversitat), la majoria amb l'acompanyament dels organitzadors, han d'adaptar-se 

a aquesta nova forma de jugar. No pot haver-hi cap dubte que en aquest context el model de 

joc-treball ha d'exercir plenament el seu paper, amb la finalitat de solucionar la manca de suport 

observat en els organitzadors, els quals no van intentar facilitar ni fomentar el joc i les 

construccions entre els nens tant com es podria esperar. 

Finalment, sembla que una altra diferència menys visible pot jugar un paper important: la 

presència d'amics. A Anselme, i a l'escola en general, els nens veuen els seus amics amb qui 

elaboraran jocs durant les pauses. Hem pogut observar l'estabilitat de nombrosos grups de nens 

i, en particular, dins del mateix nivell d'escola, i alguns nens més grans ens explicaven que 

coneixien els seus amics des de 1r o 2n. Aquestes afinitats i les relacions amb el sexe 
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oposat ajuda a construir les seves històries i jocs que no comparteixen amb ningú (Delalande, 

2001). Al centre d'oci, els nens no necessàriament es reuneixen amb els seus amics a causa de 

la seva feble presència, però també a causa del fet que els nens vinguin de tres escoles diferents. 

Mentre alguns poden dependre de la presència de germans o germanes, d'altres han de jugar 

amb nens i nenes que no coneixen, o en saben molt poc. Malgrat que l'entitat calcula que la 

mescla social entre els diferents orígens a l'escola era més forta, els nens gairebé sempre 

consideraven els seus amics de l'escola com els companys de joc favorits. 

Per tant, a més de la bretxa cultural entre l'enfocament anglès i la pràctica anglesa (en particular, 

quan afecta al joc-treball) hi ha ara una bretxa funcional. Mentre que entre el sistema anglès i 

Anselme hi ha una bretxa cultural, no en trobem cap de funcional a causa de la similitud de la 

pausa del migdia a banda i banda del Canal de la Mànega. A Le Tilleul, la bretxa cultural encara 

existeix, possiblement més dramàtica ja que l'aplicació del joc-treball hauria permès resoldre 

alguns dels problemes esmentats, encara que no tots. A més, existeix una important bretxa 

funcional quant al nombre de nens, la durada del temps i la distribució dedicada a la Caixa de 

Jocs, o la seva connexió amb la resta d’activitats atès que ja no són considerades contràries a 

l'esbarjo. Segueix existint una necessitat de reflexió sobre l'adaptació de la Caixa de Jocs al 

context d'un centre d'oci: Quines regles específiques? Quin acompanyament? Quina durada? 

Això implicaria, sens dubte, el replantejament de l'horari diari tenint en compte la presència de 

la Caixa de Jocs. Quines activitats, o ofertes, hi ha com a complement a la Caixa de Jocs? 

També cal pensar en l'adaptació dels continguts i la quantitat d'objectes en funció del nombre 

de nens i de la quantitat de temps d'accés permès. 
 
 
6 – Perspectives i conclusions de l'aplicació francesa 

 
La qüestió educativa 

El sistema es proposa com a mitjà per enriquir el temps de descans amb noves ofertes de jocs. 

No sembla un sistema educatiu excepte si ens referim al mite de l'obra educativa (Brougère, 

2005). Això sembla ser un bon punt i és important deixar el sistema al marge de la inflació 

«educativista» en el temps d'oci del nen (Brougère 2016a). El fet és que a França el concepte 

d'oci està saturat de discursos sobre l'educació i la necessitat de projectes educatius (Roucous, 

2007); la Caixa de Jocs haurà de trobar el seu lloc en aquest fort context amb tanta perspectiva 

educativa. 

No obstant això, ens agradaria assenyalar una paradoxa. D'una banda, ambdues estructures 

extraescolars han de disposar d'un projecte educatiu, i tenen un de molt general sobre allò que 

s'anomena comunament «socialització». D'altra banda, els organitzadors desisteixen del que 

podria ser un paper educatiu a favor d'una supervisió. D'alguna manera, van demostrar una certa 

dificultat, una negativa a causa de la falta de temps, a l'hora d'adoptar una postura educativa 

(una altra). De fet, les propostes d'intervenció que se'ls van fer sobre la Caixa de Jocs 

(intervenció en cas de risc per cridar l'atenció dels nens, mètodes de resolució de conflictes) 

proposen una acció educativa que no adopten. Això redueix el resultat educatiu del procés que 

remet a la idea d'una implicació dels nens en la definició de les pràctiques legítimes. 

Es percep pel fet de la renúncia dels organitzadors, d'una falta d'inversió educativa en la 

implementació del sistema. En tot cas, el sistema és buit d'interès educatiu? Certament no, i 

quan els organitzadors esmenten creativitat i autonomia, o ús compartit, estan assenyalant una 

dimensió educativa. Però a causa del context del temps lliure/oci, es tracta d'una situació 

educativa informal (Brougère, 2016b). De fet, podem reconèixer situacions d'aprenentatge 
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però aquestes tindran lloc sense el propòsit de l'aprenentatge, com a coproductes de la situació 

de joc (Brougère, 2005). 

La situació més òbvia, juntament amb un bon grapat de literatura sobre el tema, és la de 

l'exploració de possibilitats. El nen descobreix els objectes, les formes de funcionament, els 

usos possibles i aquesta exploració és un procés d'aprenentatge permanent que continua fins al 

final del període quan es tenen noves possibilitats d'acció per descobrir. Un altre procés 

d'aprenentatge està lligat a la importància de la cooperació a l'hora de fer construccions i crear 

escenaris. Això implica la coordinació d'accions amb els altres i, per tant, un procés 

d'aprenentatge de cooperació que no sempre és valorat en el context de l'escola francesa. 

També es pot esmentar la gestió del risc. El moviment cap a l'aplicació d'una regla general de 

prohibició absoluta suggereix un procés de reflexió, per descomptat, que no sempre està 

present, entre les conseqüències de l'acció i aquesta regla general. 

Alguns esmenten la creativitat, però es remeten principalment a l'exploració de possibilitats. 

Pot associar-se a la resolució de problemes, particularment en el cas de construccions i 

muntatges. A continuació, té lloc un procés d'aprenentatge de l'error. 

Per tant, es pot considerar que a través de la presència d'objectes, diferents als objectes que 

habitualment veuen els nens, el sistema de la Caixa de Jocs ofereix una educació difusa 

(Brougère, 2016b), educació a través de l'entorn, objectes i altres nens. Els adults podrien 

prendre part en aquesta educació difusa o informal encara que només de manera marginal. El 

jugador-treballador pot ser considerat llavors un educador informal, considerant que 

l'organitzador francès vacil·la entre l'absència de paper educatiu (supervisió i deixar que les 

coses succeeixen) i una formalització de la funció educativa en un model d'escola proper, a 

través d'activitats els objectius educatius de les quals hauran estat definits amb precisió (sens 

dubte oblidats molt ràpidament al socaire del moment). 

 
Participació dels infants 
La pedagogia de l'Scrapstore PlayPod implica sol·licitar la participació dels infants, buscant els 

seus consells, evitant imposar normes o limitant les regles que se'ls imposa. Es tracta de 

permetre'ls una participació plena en línia amb la Convenció sobre els drets dels infants, molt 

rarament tinguda en compte en el context de l'escola francesa i menys encara en el context d'oci 

organitzat. La Convenció estipula que s'han de buscar consells per als infants, sobretot en allò 

que els afecta. Això no significa, com alguns pretenen creure, que els seus consells prevalguin 

sistemàticament, però almenys sí que siguin coneguts. No obstant això, estan particularment 

preocupats amb la recreació, l'oci i el joc. A més, l'Scrapstore PlayPod està dissenyat en un país 

capdavanter en termes de legislació, així com la pràctica de tenir presents els infants i la seva 

participació (Clark i Moss, 2001). 

La participació dels infants és el nucli central del principi de proposta que consisteix a 

encoratjar-los per tal que trobin ells les seves pròpies solucions, però com hem vist, aquest 

enfocament està lluny de ser generalitzat. Per tant, és necessari reflexionar sobre els dispositius 

que caldrà implementar perquè els nens puguin participar de la definició dels termes d'ús de la 

Caixa de Jocs. Cal establir un Consell per a la Caixa de Jocs, un altre per a la pausa del migdia 

o un altre per al centre d'oci, un Consell extraescolar? S'han d'utilitzar dispositius preexistents 

que es poden adaptar bé o desenvolupar processos més informals?  No correspon als 

investigadors dir allò que seria convenient o no, sinó que depèn de cada equip trobar la millor 

manera d'involucrar els infants. Aquesta recomanació pot ser conforme a la voluntat d'alguns 

ajuntaments, París inclòs, a l’hora de desenvolupar espais participatius amb els nens i nenes. 

Aquesta lògica de la participació dels infants ha d'aplicar-se de manera general. Els adults han 

d'evitar, per exemple, la regulació de l'accés als objectes, malgrat que aquest tema està molt 

present a França, així com a Anglaterra. Per tant, el fet d'haver d'enfrontar-se a curses durant 

l'experimentació per Marc Armitage (2009) va obligar algunes escoles a establir torns, fent  
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impossible que els nens de diferents classes juguessin junts. La lògica d'un adult era regular un 

problema que serà resolt ràpidament pels propis infants dins de la seva dinàmica de joc 

(especialment mitjançant la cooperació entre grups). Els canvis, doncs, es van oblidar 

ràpidament. 

Un dels principals elements de la filosofia subjacent del sistema deixa que els nens i nenes 

decideixin què volen fer amb els objectes... És important que no rebin els objectes dels adults 

sinó que els trobin ells mateixos, encara que la Caixa de Jocs pugui ser abandonada a favor 

d'altres accions en cas de decepció (la Caixa de Jocs no pretén ser l'única opció ocupacional en 

un pati). Simplement és tan fonamental que els infants han de tractar i regular ells mateixos les 

distribucions desiguals, sense deixar de banda que un adult pugui parlar amb ells i ajudar-los a 

trobar una solució. No és una qüestió de definir un tipus de participació dels infants que els faci 

establir regles que no permetin tornar enrere, sinó esforçar-se per fer de la dinàmica de 

participació una definició i una reconfiguració de les situacions com a element constant. Això 

significa deixar un ampli marge per a la presa de decisions sobre una situació, de manera 

bàsicament extraoficial en lloc d’oficial. 

 
Els objectes abans que res 

Aquesta anàlisi mostra la importància de l'objecte en l'estructuració del joc. L'absència 

d'objectes sempre comporta un risc de transformació del pati en un desert d'esbarjo. Els 

investigadors relacionats en aquest punt sempre tenien en ment insistir en la importància dels 

objectes amb la finalitat d'entendre el joc, independentment de l'objecte de què es tracti. El joc 

és una confrontació amb la cultura i una part significativa de la cultura material. 

En el concepte original, el nen s'enfronta a elements separats (peces soltes), objectes recuperats 

que, per tant, han perdut la seva funció i el seu sentit original. Així, permeten que el nen o nena 

els atribueixin noves funcions i nous significats que poden variar segons el moment i els 

muntatges. Aquests elements constitueixen la base mateixa del sistema i li confereixen una 

especificitat en comparació d'altres espais disponibles de joc per als infants, els quals 

s'organitzen al voltant de les instal·lacions permanents (àrees de joc, parcs d'atraccions...) o 

jugar amb objectes acabats i comercialitzats (ludoteques). Aquesta importància del material 

juntament amb la seva originalitat fan necessària una reflexió sobre els fons o valors quant a la 

seva constitució i gestió. Inspirat en el model anglès, la selecció té com a objectiu una certa 

diversitat per enriquir les possibilitats del jocs. L'experiment a Le Tilleul mostra la necessitat 

de parar esment en la composició i quantitat de cada tipus d'elements, en particular quan el 

nombre de nens és reduït. La distribució dels objectes ha d’estar pensada sense deixar-la a una 

mera proporcionalitat, ja que alguns objectes han de ser aparellats i d’altres s'agrupen en 

números més grans per oferir el millor potencial. 

 

 

 
A més, el fet que els objectes siguin recuperats ens porta un punt que cal aclarir (preferiblement 

amb els nens i nenes) sobre la deterioració. Com podem integrar al mateix temps en el sistema 

deterioració per l'ús (de vegades intensiu per la solidesa de l’objecte) i un 
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dany més o menys intencional? Quan ha de ser eliminat un objecte deteriorat o danyat? O en 

quina mesura es pot tenir en compte que l'objecte continuï amb el procés de reciclatge si encara 

és reutilitzable en el seu estat danyat? La renovació dels objectes busca en part pal·liar els 

efectes del pas del temps permetent una reposició dels objectes danyats. Però, sens dubte, és 

necessari pensar en una millor integració d'aquesta renovació en el «cicle de joc», tal i com es 

presenta en el curs de capacitació, entenent-la com una forma d'enriquir l'oferta i donant suport 

per permetre que el joc variï i es desenvolupi segons les experiències adquirides pels infants i 

el repertori de pràctiques que construeixen. 

Finalment, l'elecció es va realitzar per incloure sistemàticament a la Caixa de Jocs objectes 

acabats aptes per a un ús directe en una funció recreativa preconcebuda. Aquest és el cas de les 

cadires de passeig i, més encara, de la cadira de rodes. De fet, són els objectes més problemàtics, 

sense que hi hagi un risc perceptible com a contrapartida per una acció creativa en contraposició 

amb el kart que implica muntatge, per exemple. 

No volem criticar aquesta elecció, la qual tenia efectes positius quant al joc (en particular, a Le 

Tilleul on es va donar un autèntic impuls), però va rebre moltes crítiques. Cal reflexionar sobre 

aquesta elecció. Pot ser que aquests objectes tinguin el seu lloc en la configuració bàsica de la 

Caixa de Jocs, o bé no han de ser opcions per als equips capaços de reflexionar sobre el lloc 

dels objectes amb rodes en general en un pati (ja que pot haver-hi altres solucions)? 

Òbviament és important realitzar una reflexió sobre totes les possibilitats d'estructurar el joc 

dels nens: juntament amb la Caixa de Jocs, quin és el paper exercit pels elements de l'estructura 

(configuració del pati amb tanques, arbres, etc.; estructures de joc i espais per a l'esport) i altres 

objectes acabats (pilotes, cordes de saltar, objectes amb rodes, joguines, jocs de taula o jocs de 

construcció)? Però també quin lloc es dóna als objectes del nen? La Caixa de Jocs centra la 

reflexió en l'objecte, però implica un risc d'esborrar una reflexió més general sobre els objectes 

del pati, si considerem que els únics objectes legítims són els de la Caixa de Jocs. 

 
Localitzar 

Adequar la Caixa de Jocs és donar-li un sentit local, propi de cada entorn social, que ens remeti 

a vàries dimensions. 
És bàsic per a la caixa un projecte recolzat per un equip unit. Només pot ser un projecte d'equip 

i no és recomanable instal·lar-lo sense el suport dels equips organitzadors (i més enllà) fins i 

tot si ja estan formats. Vam veure clarament que el projecte tenia un suport bastant millor per 

part de l'equip d'Anselme que per part de l'equip de Le Tilleul. L'adequació només és possible 

en aquesta condició. 

També significa que els adults i els nens li donen un sentit local vinculat a la configuració 

general d'activitats en què s'integra la Caixa de Jocs, sinó també al seu arrelament a través de la 

construcció gradual d'un repertori legítim de pràctiques (per als nens i per als adults). L'èxit no 

està lligat al fet que tots els nens farien el mateix aquí o allà, sinó pel contrari el fet que la Caixa 

de Jocs desenvolupi pràctiques que difereixen (almenys en part) segons cada situació. Les 

diferències de condicions d'un lloc a un altre mostraren, més enllà de les similituds, la 

construcció de dos repertoris molt diferents. El repertori legítim de l'inventari de pràctiques pot 

considerar-se com l'adequació local de la Caixa de Jocs per un grup de nens i adults. 
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III. La recerca espanyola 

1 – El lloc: Escola Bressol La Lluna (Manresa, Barcelona) 

 
La Lluna és una escola bressol pública gestionada per la cooperativa Encís. Aquesta escola 

bressol té un grup d'estudiants per a cada grup d'edat supervisats per una mestra de preescolar. 

El nombre total d'alumnes és de 41 infants, distribuïts de la manera següent el curs 2015-2016: 

 
-    Nadons (de 0 a 1 anys, P1). 1 nena i 7 nens 

-    Caminants (d'1 a 2 anys, P2). 7 nenes i 6 nens 

-    Infants (de 2 a 3 anys, P3). 12 nenes i 8 nens 

 
La filosofia que ensenya l'escola busca millorar les capacitats dels infants amb les joguines 

tradicionals així com altres elements a partir de materials naturals reciclats. A Catalunya, l'ús 

de materials reciclats per a l'educació, en general, i per al joc, en particular, és una tradició molt 

consolidada. Cal destacar que moltes peces reciclades usades com a material de joc dels 

estudiants són d'origen natural (excepte els pneumàtics). En el projecte d'aquest centre 

específic, es té especial cura de l'estètica dels objectes utilitzats, així com dels espais. Aquest 

factor va ser molt rellevant en la implementació de PlayPod, com mostrem més endavant. 

La programació del temps d'aquest centre és el següent: 

 
-‐     9.00-9.30 h: arribada d'estudiants 

Durant aquest horari, els infants juguen lliurement a les aules. 

 
-‐    9.30-10.30 h: activitats dins de les aules 

Durant aquest horari, els infants fan una segona pausa per esmorzar. 

 
-‐     10.30-11.00 h: els infants surten al pati de l'escola 

Durant aquest horari, es recomana el joc a l'aire lliure i, de tant en tant, activitats dirigides que 

serveixen com a complement per als jocs dels infants. 

 
-‐    11.00-12.00 h: activitats en interior dins de les aules 

 
-‐ 12.00 h: algunes famílies recullen els seus fills per dinar a casa. Els infants que romanen a 

l'escola dinen allà i després descansen una estona. 

 
-‐ 15.00 h: algunes famílies porten els seus fills a l'escola (però no totes les famílies). 

 
-‐     15.15-16.30 h: es combinen activitats dirigides i lliures. 

 
-‐     16.30-17.00 h: Les famílies recullen els seus infants de l'escola. 

 
L'horari d'aquest centre va fer que implementéssim el PlayPod abans del migdia. Cal indicar, 

però, que aquest programa té un cert grau de flexibilitat, excepte en hores d'entrada i sortida. 

Segons l'equip educatiu, tot depèn del desenvolupament de les activitats proposades i dels 

nivells d'acceptació, concentració i distracció de la classe. 
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2 – Metodologia 

 
Durant la fase de preparació de l'aplicació, l'equip defineix diferents preguntes de recerca per 

guiar les nostres observacions. Aquestes es complementaran amb reflexions proposades en 

grups de discussió que incloïen l'equip d'educadors/es. 

Abans de fer reunions i entrevistes, tant en grup com individualment amb cada educador, es 

van prendre una sèrie de notes. Se'ls va demanar que omplissin un qüestionari sobre les seves 

expectatives pel que fa a aquest projecte. Després, es va debatre en grup sobre les expectatives 

de la metodologia del PlayPod. Van fer-se fotos, tant a la classe com al pati de l'escola. Van 

fer-se fotos i vídeos als infants i es van recollir dades més específiques en una base de dades 

(durada i tipologia dels jocs, així com l'edat i el gènere dels participants, i el paper exercit pels 

educadors). 

Durant la implementació es van fer centenars de fotos i desenes de vídeos. La base de dades es 

continua alimentant de dades per especificar més l'observació de l'aplicació de PlayPod. Es va 

acordar que els educadors prenguessin notes escrites cada vegada que observessin qualsevol fet 

rellevant. També es va establir un canal de comunicació obert (és a dir, correu electrònic). Es 

va muntar un grup de discussió durant les reunions de grup després de dinar. Es van prendre 

notes escrites d'aquests grups de discussió. 

Després de la implementació, els educadors van ser observats de nou a diari, especialment en 

relació amb el paper que jugaven tant a la classe com al pati de l'escola. Es van prendre notes 

sobre aquestes observacions. Es va donar un breu qüestionari als educadors perquè valoressin 

les diferències entre les seves expectatives i la seva opinió final sobre el projecte. Es va celebrar 

també una última reunió de grup com a recapitulació, en la qual es van recollir una sèrie 

d'observacions generals. Es va recaptar nou material gràfic sobre els estudiants així com noves 

bases de dades especificant els tipus de jocs, la durada i les diferències quant a gènere i edat. 
 
 
3 – Construint el PlayPod espanyol 

 
La cooperativa Encís va sol·licitar l'opinió dels educadors per al disseny del dispositiu i 

s'encarregava d'engegar-lo realment. Quan el PlayPod es va portar a La Lluna, la seva grandària 

i versatilitat van agradar força, però un aspecte negatiu esmentat va ser la manca d'un ús de 

materials que integressin el PlayPod més en l'entorn. 

En relació amb els objectes disponibles dins del PlayPod, era difícil per al departament d'Encís 

encarregat de recollir la quantitat d'objectes desitjada amb una qualitat i funcionalitat òptimes, 

malgrat la bona predisposició de les empreses locals. L'equip docent va trobar limitacions 

respecte la varietat i l'aparença estèticament agradable dels elements mostrats al catàleg del 

projecte britànic. Es va observar que hi havia una gran quantitat d'objectes (massa, com més 

endavant es va fer palès), a l'hora que mancaven molts altres que podrien haver estat considerats 

adequats prèviament. En qualsevol cas, els materials que podrien ser perillosos en un principi 

van ser descartats immediatament (trossos de fusta sense polir, llistons de fusta i tubs de PVC). 

L’equip educatiu també van trobar que el material no era atractiu i que hi ha molts objectes que 

s'oposaven absolutament al projecte educatiu del centre. 
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4 – Descripció de la implementació 

 
Encara que la terminologia pot confondre, dins de l'aplicació del PlayPod, el projecte estableix 

el procés d'observació previ a l'aplicació. Aquesta fase és necessària per reconèixer prèviament 

alguns aspectes crítics de la implementació; sense aquestes observacions, seria molt difícil 

disposar d'un marc previ d'anàlisi. La tercera fase de l'observació es realitza després de retirar-

se el PlayPod mitjançant el registre dels possibles canvis experimentats. 

 
Prèvia a la implementació 

En l'educació preescolar, el paper dels professionals de l'educació és fonamental per al 

desenvolupament dels infants. Aquests professionals juguen la funció bàsica de ser models 

afectius, així com establir pautes de comportament, regles de comportament i observar que es 

compleixin. L'equip de La Lluna és capaç de crear un ambient tranquil i afable a les aules que 

els ajudi a realitzar les tasques. Al pati de l'escola, prefereixen donar als alumnes un cert grau 

de llibertat, intervenint només en casos en què sorgeixen conflictes o quan els infants ho 

demanin. Són conscients de la necessitat que els infants han de cremar energies jugant a l'aire 

lliure i han de considerar que limitar aquestes forces seria contraproduent per al 

desenvolupament del projecte a la classe. 

 
Les expectatives envers el projecte de PlayPod eren 

bastant elevades. Aquestes es van representar en un 

diagrama; només una persona de l’equip educador es va 

mostrar més escèptic envers l'ambient de treball i altres 

aspectes pedagògics. En relació amb l'augment dels 

recursos i materials, tot l'equip va expressar unes grans 

expectatives en aquest projecte. 

Els infants d'aquesta edat evolucionen de la gran dependència emocional cap a una major 

autonomia. Això es pot observar molt clarament en les seves diverses etapes del 

desenvolupament. 

Els més petits constantment demanen l'atenció dels educadors i gairebé no interactuen en 

absolut amb els materials a l'aire lliure. 

Els infants d'1 i 2 anys comencen a fer moltes coses ells mateixos i a prendre algunes decisions 

quan juguen, però necessiten encara desenvolupar cada cop més autonomia. 
Els infants més grans (2 i 3 anys) tenen ja iniciativa total en el joc i gairebé no necessiten de la 

intervenció de l'adult quan sorgeix qualsevol conflicte. També es pot observar una diferència 

en els rols de lideratge quant a gènere.  

Els educadors esperen que el PlayPod ofereixi alguna cosa nova als alumnes i a l'escola com, 

per exemple, comptar amb nous recursos i materials que motivin els infants per a un 

desenvolupament futur com a éssers humans. També esperen contactes amb empreses que 

puguin donar suport per obtenir aquest material. 

 
Durant la implementació 

El procés d'implementació té lloc entre l’abril i el maig de 2016. El 6 d'abril es va mostrar als 

infants diferents materials del PlayPod. A partir d'aquesta data, es van fer observacions per part 
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de tècnics en dies diferents i per part dels propis educadors diàriament. Aquesta observació està 

documentada amb material gràfic (fotos i vídeos) a través de notes escrites. La informació es 

va recollir a través d'un formulari. Les condicions atmosfèriques van condicionar la 

implementació  del PlayPod. 

El primer dia d'implementació, els nens van mirar els objectes però no van sortir a jugar amb 

ells fins que no ho va indicar un adult. Es va observar una gran quantitat de casos de joc 

simbòlic; objectes que s'utilitzen per al propòsit que van ser creats (material d'oficina, ulleres, 

etcètera). Vam observar jocs de cooperació, conflictes (la novetat va provocar molts conflictes 

a causa de la poca quantitat d'objectes), jocs cooperatius, experiments amb sons i textures o 

gestió del risc.  

Durant els primers dies, es van produir moments de conflicte importants i es va produir alguna 

disputa a causa dels objectes que hi havia menys quantitat. Els tipus de jocs més comuns eren 

els que implicaven una manipulació, a més dels sensorials entre els infants més petits, mentre 

que entre els infants més grans els jocs més comuns eren els simbòlics i els de cooperació. Per 

als jocs de manipulació i experimentals es van utilitzar principalment elements plàstics (tubs, 

cons...) i llaunes de cafè. Els infants van experimentar amb sons i textures. 

 

 
 
Es van observar diversos moments dels jocs heurístics, on els alumnes van fer petites creacions 

posant diversos objectes junts. 

 

 

Els jocs simbòlics amb material d'oficina (com teclats d'ordinador, telèfons mòbils, cafeteres, 

etc.) van ser desenvolupats principalment per infants de P1. 

Els infants de P2 van mostrar una tendència als jocs de cooperació, utilitzant una gran varietat 

de materials, des de tubs de cartró, tubs de plàstic i vidres, tela, xarxes... Es va aprofitar tot això 

per crear jocs més físics, com córrer en grups transportant coses per equips; així com altres jocs 

de més simbòlics i creatius, com representar una família assignant un paper a cada membre, o 

construir un vagó de tren o una petita casa amb diferents materials. 
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Els educadors consideren que els estudiants necessiten cremar energies i normalment els 

animen a fer-ho mitjançant la combinació d'aquests jocs amb el material habitual que ja 

coneixen. Els infants més freqüents utilitzen les seves joguines habituals (especialment nens 

d'1 i 2 anys d'edat). Es va observar una repetició en els jocs amb materials similars als que 

utilitzen normalment. Els darrers dies de l'aplicació, se'ls van deixar les seves joguines i es va 

observar com començaven a interactuar amb tots dos tipus de materials. 

L'atenció prestada al material del PlayPod va disminuir com en dies passats. Durant els últims 

dies de la implementació, només es van deixar als infants els materials més reeixits, encara que 

van ser descartats la major part d'ells. 

 
Les primeres impressions dels educadors van registrar que els infants no interactuaven amb els 

materials sinó que un adult els havia de convidar a fer-ho. Es va observar el poc atractiu d'aquest 

material, així com la presència d'objectes potencialment perillosos i altres objectes que s’havien 

de rebutjar perquè es trencaven molt ràpidament (per exemple, objectes de cartró). 

Seguint la premissa corresponent a no donar instruccions als nens i nenes, es va poder observar 

que els únics que prestaven una mica d'atenció al PlayPod eren els alumnes més grans (de 2 i 3 

anys d'edat). Es va observar també un canvi positiu en ells: els jocs de cooperació van 

augmentar entre ells. 
 

 

Els infants d'1 i 2 anys, això és, els més petits, encara mostraven una manca d'autonomia. Això 

no va millorar després de la implementació del PlayPod. Van interactuar amb el material de 

manera molt aïllada i específica, principalment amb els jocs simbòlics, heurístics (que 

augmenten la creativitat) i sensorials. 

En aquest grup, es va produir un augment dels conflictes per l'ús del material i de l'espai 

(material i espais principalment fixos al pati de l'escola que no formen part del PlayPod). 

Els infants de 0 a 1 anys gairebé no van utilitzar cap element que trobaven estrany. Es feia 

evident la total falta d'autonomia. 

En general, els infants van interactuar només amb alguns elements, rebutjant la resta d'ells; els 

educadors van sentir una intensa sensació de desordre i precarietat de l’entorn a causa d'això.  
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A partir del primer dia, els educadors van insistir en les dificultats de classificació que 

presentava el PlayPod a l'hora de posar el material al calaix. El fet que els objectes abandonats 

quedessin dispersos pel pati de l'escola feia difícil per a ells la crema d'energies. Mancava espai. 

Després dels primers dies, es va prendre la decisió de limitar la quantitat de material i oferir els 

objectes d'una manera més raonable. 

Pel que fa a la gestió de riscos, els educadors van decidir no permetre jocs de lluita, a causa de 

la falta de control mostrada pels infants d'aquestes edats. Es va decidir que el paper principal 

de l'equip docent seria supervisar, contaminant els jocs dels estudiants com menys millor, 

excepte en moments concrets amb grups específics d'alumnes, que requereixin més atenció i 

orientació. 

 
Després de la implementació 

En acabar l'etapa d'execució, es va decidir que el contenidor PlayPod es mantingués en la 

posició original, però cobert, per observar la reacció dels infants. Cap d'ells va demanar les 

“joguines” que havien estat usant durant un mes. 

Els infants automàticament van tornar a la seva rutina habitual, sense oblidar els objectes del 

PlayPod. Van passar davant d'ell per arribar a la cabanya on es guarden les seves joguines 

habituals. Realment, va ser interessant que ningú d'ells demanés usar els objectes que havien 

estat les seves noves joguines durant un mes. L'únic infant que es va acostar al contenidor va 

ser una nena amb una mirada ràpida i furtiva per sota de la tela de la coberta. A partir d'aquest 

moment, el PlayPod es va convertir en un objecte ignorat al pati de l'escola. 

Els educadors estan agraïts per la finalització del projecte. No han dibuixat gaires conclusions 

positives d'ella. L'única cosa destacable és l'augment de la seva conscienciació sobre la 

percepció dels riscos. Són més tranquils, més controlats i això es pot percebre. Ara demanen la 

retirada del contenidor PlayPod perquè aquesta part del pati de l'escola la poden necessitar. 

 
Avaluació amb l'equip d'educadors 

Al principi, quan van sortir al pati de l'escola, els nens i nenes no eren conscients que hi havia 

material nou. Els adults van tornar al contenidor i només llavors els infants van acostar-s'hi (als 

educadors, en realitat). Els nens havien estat jugant fins ara, però sense tenir en compte el nou 

material (és a dir, el material era irrellevant per a ells). Les expectatives d'èxit eren altes, però 

el material potser no era el més adequat (els educadors buscaven material més natural) ni ho va 

ser la presentació del material, que no estava classificat. Es van trobar dificultats per guiar el 

desordre abans que els infants entenguessin què era l'ordre. Van existir problemes per recollir 

l'excés de material, per no saturar els infants (la meitat del material va haver de ser retirat). 

Alguns materials per als jocs cooperatius (xarxes) i experiments (gots de plàstic). Els infants 

més petits havien d'explicar-se per jugar amb els materials (contaminant el projecte). Al 

principi, van agafar el material que coneixien i de vegades es presentaven conflictes, 

contràriament al que busca realment el PlayPod. A la seva edat, no estan preparats encara per 

crear coses amb certs tipus de materials i necessiten una gran quantitat d'interaccions amb els 

adults. 

Tot depèn de la paciència que cada nen té per investigar. Això no és a causa del PlayPod, sinó 

de la personalitat de cada nen. Als alumnes més grans els agradava el PlayPod, però els més 

petits (P1) se sentien aïllats i van demanar el material habitual. És a dir, material dissenyat per 

a patis escolars sense cap material i aquesta escola bressol està plena d'ell. Per tant, el resultat 

és una suma de diferents factors. 

Pel que fa a la percepció del risc, alguns objectes van haver de ser retirats, com ara els llistons 

de fusta, que es van trencar i van esdevenir perillosos, encara que no per ser motiu d'avís. Quant 

al respecte mutu entre estudiants, no es va observar cap canvi pel que fa al programa educatiu 

habitual del centre. Alguns materials (tubs) van provocar disputes que els infants no havien 

tingut mai (com la simulació de trets amb cons). Es tracta de comportaments  
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comuns en algunes edats, que són expressats a través del material, però que són absolutament 

naturals. El material no era gaire variat, semblava vell, es trencava repetidament, donava la 

sensació de desaprofitament, i tot això va fer que els nens no l'apreciessin. Hauria estat un gran 

moment per prendre consciència sobre el material, però no va ser possible. Menys material però 

millor hauria estat més encertat, així com millorar la xarxa de materials. 

El projecte del centre no va millorar. De fet, va anar contra ell en termes d'ètica i estètica. 

Alguns factors, com l'ordre al pati de l'escola i el foment d'aquest espai per al joc lliure i l'oci 

dels infants, van afectar negativament la percepció dels professors i l'avaluació de l'aplicació 

de PlayPod. 

Aquests adaptarien el PlayPod (especialment els seus materials), però no continuarien 

implementant el PlayPod de la mateixa manera. No el recomanen en llocs similars sense un nou 

disseny diferent dels materials, encara que sí el recomanin en altres ambients. 
 
 
4 – Conclusions sobre la implementació espanyola 

 
El PlayPod a Catalunya ha estat implementat en una població preescolar diferent a les localitats 

britàniques i franceses on es va implementar el PlayPod. En aquests dos països (Regne Unit i 

França), el PlayPod es va implementar a les escoles primàries, mentre que en el cas de 

Catalunya, la implementació va tenir lloc en una escola bressol. Per tant, hem de destacar que 

aquest projecte s'ha realitzat sobre una població més jove (1 i 2 anys d'edat), la qual té les seves 

pròpies necessitats i una manca d'autonomia. Un factor important també a tenir en compte és 

l'altura dels nens i nenes (no són prou alts). Això pot semblar un punt trivial, però considerem 

que cal tenir-ho en compte, ja que limita l'ús dels objectes de PlayPod, com explicarem a 

continuació. 

L'aplicació en el context català també va ser diferent en relació amb l'equip d'educadors. En el 

cas britànic, el PlayPod «s'obre» durant l'hora de dinar, per part de personal que no forma part 

de l'equip d'educadors i la normativa existent no especifica cap càrrec específic per a aquests 

tipus de tasques. Això ha impedit professionalitzar el paper de les persones que vigilen aquests 

espais. En el cas francès, es va implementar el PlayPod en dos contextos diferents: al migdia 

en una escola, sota la supervisió de personal no docent (encara que oficialment formen part de 

l'escola) i en un centre d'oci durant les vacances escolars. En conseqüència, quant a l'equip 

educatiu britànic i francès, els adults que es quedaven amb els infants durant aquest temps 

formaven part del personal que habitualment és amb ells a l'hora de dinar. En aquests casos, 

se'ls va impartir un curs de formació abans d'implementar el PlayPod, centrat en el concepte 

infantil del joc, la relació entre acompanyament i escolta, els beneficis del risc educatiu, 

etcètera. En el cas català, l'equip de professionals encarregats de la implementació va ser el 

mateix que hi és present durant les classes: un equip de professionals format i llicenciat en 

educació preescolar, per la qual cosa aquesta formació no era necessària. Així, altres aspectes 

van ser treballats específicament. El contingut dels programes dels diferents cursos de formació 

va ser adaptat a les necessitats específiques de l'equip espanyol, a causa del grau de context i 

professionalització de l'equip d'educadors. Aquesta formació va ser considerada per l'equip 

d'educadors com una oportunitat per a la reflexió i l’aprofundiment dels coneixements. 

Hem de recordar també la importància de jugar en el context pedagògic català. Des de fa molts 

anys existeix una alta conscienciació envers el reciclatge i la reutilització dels materials en 

contextos educatius (tant en l’educació formal com no formal). D'altra banda, cal destacar que 

en molts centre educatius, com és el cas de les escoles bressol gestionades per Encís, s’utilitzen 
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materials no específics, així com materials reciclats, naturals i quotidians, etcètera. Es 

desenvolupa una pedagogia viva, activa, on els estudiants són protagonistes del seu propi 

aprenentatge. Volem destacar els següents aspectes observats de la implementació a La Lluna 

pel que fa a com es van transformar les «pràctiques habituals» dels nens i mestres. 

 
Pràctiques dels infants 

Atès que el pati de l'escola bressol és molt ric en objectes, la transformació de l'espai en aquest 

cas no va ser tan gran. Els infants ocupen només un terç de l'espai a l'aire lliure, que envolta el 

PlayPod. Aquest factor d'ocupació de l'espai pot estar influenciat pel nombre d'infants. 

Condicionada per l'edat dels nens i nenes, la primera aproximació al PlayPod es va fer de 

manera molt progressiva. Els dies següents, un cop reconeguda la novetat, l'accés al PlayPod 

va ser més ràpid. Els nens d'aquestes edats explorem primer allò que volen posseir, per la qual 

cosa no corren per recaptar els objectes. No es van observar tampoc intercanvis o 

acumulacions sistemàtiques. No es va percebre una «escassetat artificial» d'objectes a causa 

del nombre de nens i objectes. El desenvolupament de l'exploració de l'objecte 

(«possibilitats») es va presentar amb la majoria dels objectes del PlayPod. Els nens emulen 

elements relacionats amb la música (bufar cons, fer servir galledes cilíndriques com a 

tambors, etcètera). L'ús d'objectes diferents per a un únic propòsit es va dur a terme en un 

nivell molt bàsic, però. 

També es va observar com es presentaven les diferents situacions del joc simbòlic, especialment 

amb els dispositius electrònics (telèfons, teclats, ratolins, etc.). No es va observar, però, la 

dimensió col·lectiva del joc que s'associa a aquesta etapa del desenvolupament. 

També ens agradaria destacar que, a causa de l'edat dels participants, no es va poder obtenir cap 

valoració sobre la seva experiència amb el PlayPod. 

 
Pràctiques professionals 

Sobre l'avaluació dels comentaris sobre la implementació del PlayPod a La Lluna, cal indicar 

que l'equip d'Encís destaca el foment i l'ajuda que aquest projecte ha representat en termes de 

discussió sobre: 

- els materials que utilitza l'equip del centre educatiu per desenvolupar el pla d'estudis. 

- la qüestió sobre les oportunitats que ofereixen aquests materials. 

- els límits amb què treballen aquests materials. 

- els riscos acceptats com a educatius i com l'equip educatiu els desenvolupa i adopta 

posicionaments respecte d'aquests riscos. 

- com planificar propostes didàctiques pel que fa als materials, la seva tipologia, la seva 

estètica, etc. 

- com és l'acompanyament educatiu realitzat i quin és el paper de l’educador. 

 
En altres aspectes, és important destacar l'avaluació positiva d'haver fomentat un projecte 

col·laboratiu a l'escola no només amb les famílies dels nens, sinó també amb tota la comunitat 

al voltant de l'escola: administració pública, associacions, indústries, empreses, etc. Amb la 

implementació del PlayPod, la comunitat educativa es va ampliar a partir de la pròpia 

comunitat. D'altra banda, es va plantejar la conscienciació envers els diferents agents socials 

d'aquest ambient, fomentant l'ús de materials reciclats, donant-los un segon ús i transformant-

ne l'ús inicial. S’ha fomentat un cercle d'influència i aprenentatge: preescolars-famílies-

comunitat-preescolars. 

Com hem explicat aquí, malgrat les diferències d’implementació del PlayPod en el context 

català, posem l'accent en l'experiència pedagògica i educativa de les escoles bressol com la 

principal contribució al projecte global. Aquesta població i el seu espai educatiu associat mai 

van treballar amb el projecte del PlayPod. 
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L'aspecte més rellevant del context en què va treballar aquesta implementació és la importància 

dels espais i els materials com a part d'una intenció educativa. «Les escoles han de proporcionar 

un ambient ric de manera que l'entrada en elles sigui ja un acte educatiu ell mateix» (Tonucci). 

Aquests espais per a infants entre 0 i 3 anys ha de ser: 

- Flexible: adaptat per a l'ús i funcions per part dels infants, donant prioritat a les seves 

necessitats i motivacions. Aquesta és la raó per la qual en un entorn per a infants d'aquestes 

edats és millor treballar amb menys quantitat de material, però amb més varietat d'objectes, 

textures, etc. i més varietat d’ubicacions, d’espais. 

- Atractiu: els materials, així com els espais, han de ser atractius, ja que han d'estimular 

l'exploració, l'experimentació, l'acció, l'observació, la relació, etc. Per aquesta raó, suggerim 

treballar a partir de propostes, disposant els materials de manera provocativa per observar 

les reaccions dels nens i nenes. 

- «Ordre» inspirador: els espais i materials han d'inspirar un cert grau d'harmonia. Un ambient 

harmoniós facilita que els infants desenvolupin les seves accions afavorint que tot flueixi. 

Amb aquests supòsits, l'ordre i l'estètica són prop d'aquesta harmonia que es requereix. En 

aquesta etapa educativa, és important «cuidar» dels materials. 

- Diversitat: espais i materials han de ser prou variats per satisfer les necessitats del pla 

d'estudis així com les motivacions i interessos dels estudiants. Aquest factor fa possible 

construir una forma de joc lliure, basada en l'experimentació, que permet relacionar unes 

idees amb altres, el desenvolupament de plans, etcètera. Cal observar que l'adaptació del 

PlayPod ha estat limitada quant a diversitat per a aquest context: els materials no eren 

adequats per als nens d'aquestes edats i altura. A més, el PlayPod no es va poder 

proporcionar amb diversitat de textures i tipus de materials (fusta, metall, tela, fil, paper, 

cartró, etc.). 

- El paper de l'educador ha de basar-se en fer fàcil l'ús de materials i jocs, influenciant sobre 

la disposició a convidar els nens a interactuar amb ells (provocant-los amb els materials). 

Aquesta imatge model ha de romandre amb els nens sense intervenir, mediar o anticipar-se 

a l'acció, la qual cosa permet als nens plantejar-se algunes preguntes, fer observacions 

pròpies, establir relacions entre idees, hipòtesis, participar en converses, etc. En aquest 

context, és important el paper que jugui el model plantejant preguntes obertes amb paraules 

sobre el que està succeint. 

Malgrat haver observat una mostra molt reduïda (en comparació amb altres contextos), s'ha 

observat que no tots els infants van jugar amb els objectes proposats. Durant les vacances de 

molts d'ells, tenien la necessitat de jugar de manera més física: córrer, saltar, etc. En moltes 

ocasions, també es va oferir als infants que utilitzessin els objectes habituals del seu entorn, 

especialment els equipats amb rodes: bicicletes, tricicles, etc. En aquest context és molt difícil 

oferir activitats diferents i simultànies. 
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IV. Conclusió general 

Encara que les dues recerques a França i Espanya hagin estat diferents quant als mètodes, al 

concepte i a la teoria utilitzada a més de la configuració de la implementació, podem proposar 

alguna conclusió compartida. 

 
El PlayPod i la seva aplicació als dos països és una eina per a la reflexió sobre el joc, l'espai on 

es desenvoluparà el joc, el joc i l'oci, i el joc i l'educació. Les dues recerques mostren això. Però 

és més una situació per reflexionar sobre el joc i els objectes. Què és una joguina? Com un 

objecte pot convertir-se en una joguina per als infants? Als diferents llocs podem veure també 

la importància de la caixa, el receptacle que és més que un contenidor. És una eina per al joc i 

la seva arquitectura és fonamental. També forma part del joc, una espècie de joguina. 

 
El PlayPod ofereix diferents situacions i moltes d'elles són similars en diferents llocs i països: 

la importància de les peces soltes i els objectes per al muntatge, la construcció o la interpretació 

(o joc simbòlic). Podem subratllar la importància de la cooperació. 

 
Les recerques demostren la importància de la posició dels adults (educadors, mestres, 

organitzadors). Com l'adult pot ajudar els nens a jugar sense organitzar directament el joc? Com 

podem transferir la filosofia playwork en diferents situacions? Com gestionen la qüestió del risc 

(sabent que no és el mateix abans dels 3 anys)? 

 
Excepte en un cas (l'escola primària de París), observem la implementació del PlayPod en 

situacions que difereixen del concepte original. Això necessita un treball d'adaptació després 

de l'experiment (donem algunes perspectives però encara hi ha feina a fer per trobar les 

solucions adequades). 

 

La qüestió de la localització és capital: encara que hi ha alguna cosa molt important quant al 

concepte: necessita adaptació. L'adaptació cultural en connexió amb el país i l'adaptació 

funcional en relació amb la institució i l'edat dels infants. És important que hi hagi una 

adequació del concepte per part d'un equip, és a dir, una transformació de l'equip i del concepte. 
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