
 

 

 

 

 

 

Facultat d’Educació 

 

Memòria del Treball de Fi de Grau 

 

Arrels, educar des de la natura 

 

Sara Riera Juaristi 

 

Grau d’Educació Infantil 

 

Any acadèmic 2014-15 

 

 

 

 

 

 

 

DNI de l’alumne: 43178197K 

 

Treball tutelat per Maria Antònia Riera Jaume. 

Departament de Pedagogia aplicada i Psicologia de l’Educació (PAPE) 

 

L’autor autoritza l’accés públic a aquest Treball de Fi de Grau. 

 

Paraules clau del treball: 

Espai exterior, natura, desenvolupament infantil, pedagogia verda. 

  



  



Resum  

Els espais exteriors de les escoles, majoritàriament, es caracteritzen per ser pistes, espais 

amplis, artificials i no considerats, en comparació amb els espais interiors. Existeix una 

manca d’implicació amb l’entorn, una desconnexió amb la nostra etiologia humana i un 

frenètic avanç tecnològic que dificulten la relació amb el medi natural. Amb el present 

treball es pretén fer visibles algunes experiències educatives que aposten pel respecte a 

les etapes infantils i pel contacte directe amb la natura, en concret, es presenta 

detalladament el Jardí de la Comunitat de Petits del CEIP El Martinet, a la barriada de  

Ripollet a Barcelona, un “pati d’escola” poc usual; un entorn natural, dissenyat per a 

oferir situacions d’aprenentatge, i en definitiva, un projecte que creix entre mans de 

l’equip de mestres, les famílies i els infants. 

Paraules clau: Espai exterior, natura, desenvolupament infantil, pedagogia verda. 

 

Abstract 

The outdoor spaces of the schools, mostly, characterise to be tracks, wide spaces, 

artificial and not considered, as the indoor spaces. Exist a lack of implication with the 

surroundings, a disconnection with our human etiology and a frenetic technological 

advance that not keep the relation with the natural environment. With the present work 

pretends do visible some educational experiences that bet for the with regard to the 

childish stages and for the direct contact with the nature, in concrete, presents in detail 

the Garden of the Community of Little of the CEIP The Martinet, to the neighborhood 

of Ripollet in Barcelona, a “playground of school” unusual; some natural surroundings, 

designed to offer situations of learning, and in definite, a project that grows between 

hands of the team of teachers, the families and the children. 

Keys words: Outdoor space, nature, children development, green pedagogy.  



4 
 

Índex 

 

1. Introducció...................................................................................................................5 

2. Objectius.......................................................................................................................7 

3. Metodologia..................................................................................................................8 

4. Desenvolupament del tema.......................................................................................13 

4.1. Fonamentació teòrica.................................................................................13 

4.1.1. La natura i el desenvolupament infantil.........................................13 

4.1.2.El jardí de l’escola; un espai de joc privilegiat...............................20 

4.1.3. Pedagogia verda. Experiències educatives.....................................22 

4.1.4. El disseny dels espais exteriors .....................................................27 

 

4.2. El jardí del Martinet: vida i sentit.............................................................29 

 4.2.1. La construcció d’un jardí a Ripollet...............................................29 

 4.2.2. Accions dedicades al jardí..............................................................59 

 4.2.3. Vivències i sentiments vers el jardí de l’escola.............................64 

 

5. Reflexions i conclusions.............................................................................................81 

6. Referències bibliogràfiques.......................................................................................85



 
 

5 
 

1. Introducció 

L’elecció de la temàtica ha resultat dificultosa, perquè l’espai és un concepte obert a 

diverses interpretacions i estudis, però finalment he optat per centrar-me en l’espai 

exterior de les escoles, i en un nou plantejament que sorgeix, de voler respectar els 

ritmes dels infants, la seva naturalesa i les seves necessitats. Així, m’he summergit en 

un jardí espectacular i profitós a Ripollet, on he trobat resposta a moltes preguntes i he 

descobert la importància de l’organització i cura dels espais on viuen els infants. Una 

escola diferent, pública i alternativa, que defensa les vivències a espais de qualitat, les 

relacions dels infants amb la natura, una educació que fàcilment pot complir els 

requisits burocràtics, anomenat “currículum”, i permet que el desenvolupament de 

l’infant sigui integral i benestant. 

 

La natura ofereix infinitats de situacions d’aprenentatge, els seus elements i les seves 

dimensions han de ser descobertes pels infants des d’edats primerenques, així podran 

desenvolupar-se d’una manera orgànica, global en tots els sentits. I és així com aprenem 

la consciència ecològica, no pas ambiental, quan des de petits aprenem a estimar la 

natura i totes les possibilitats que ens ofereix, quan aprenem directament de la Mare 

Terra, quan es disposa d’oportunitats de connectar amb un mateix i amb l’entorn. 

Les relacions amb els objectes, amb els elements, i les relacions entre infants en un 

espai lliure i dissenyat amb coherència són molt profitoses pels mestres interessats en 

els processos d’aprenentatge, perquè es fa possible un moviment fluid, natural i 

dinàmic, on es poden captar moments increïbles i meravellosos que ens regala la 

infància.  

 

Els infants tenen el dret de sortir a fora, i no em refereixo a mitja hora de “pati”, sinó 

que han de viure l’espai exterior, fer-lo seu, i aprendre amb i de la natura. Ja siguin 

aprenentatges motrius, normes socials, o qualsevol habilitat de pensament, en tots casos, 

la natura és potenciadora de la imaginació i de la creativitat, per tant, he volgut 

investigar vers aquest tema, a més d’interessos personals i vocacionals, perquè vull 

posar un gra d’arena en la construcció de una nova visió dels espais en l’educació, dels 

jardins exteriors, i que això impliqui un canvi de metodologia i de viure a l’escola. 
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Per a aquests motius em plantejo una sèrie de qüestions que m’han fet avançar en la 

selecció i focalització de la temàtica escollida: 

- Actualment, quins entrebancs hi ha en la creació d’espais a les escoles? 

- Com a mestres, es pot donar resposta? Amb quines accions, com es pot respondre? 

- Quins exemples nacionals són pioners en l’utilització de l’espai exterior com a un 

més? 

- Com és possible crear un espai exterior natural i de qualitat, en concret el del 

Martinet? 

 

El present treball vol convidar a obrir els ulls, les finestres i les portes a una nova 

manera d’entendre la infància, un període únic i el  més valuós de la vida, una etapa que 

demanda el contacte amb qualsevol ésser viu, la vivència en un temps lent, el 

descobriment constant del que passa dins un mateix i al voltant. El Jardí del Martinet ha 

superat les meves expectatives; he rigut, he observat, he plorat d’alegria, he investigat, 

m’he sorprès i m’he conegut a mi mateixa, per tant, aquest Treball de Fi de Grau 

representa un canvi absolut en la meva ideologia i una base ferma per a la pràctica 

docent, que sempre em recordarà que un infant privat d’un l’espai exterior natural i d’un 

temps ampli i lent, és un infant sense drets, sense la totalitat de les necessitats cobertes, 

en definitiva, sempre em recordarà la importància de créixer amb la natura. 
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2. Objectius 

 

 Aprofundir en la relació que existeix entre el desenvolupament humà i el 

contacte amb la natura. 

 Conèixer exemples d’escoles en contacte directe amb la natura. 

 Documentar l’espai exterior d’El Martinet, com a exemple de qualitat: procés de 

creació i manteniment actual. 
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3. Metodologia 

 

Aquest Treball de Fi de Grau ha suposat una planificació inicial en la qual basar-me 

però alhora ha estat dinàmic i flexible, ja que els objectius i les tècniques d’investigació 

han anat canviant de romb. Inicialment em va costar elegir la temàtica concreta, ja que 

la meva idea era fer un assaig vers l’organització del temps i l’espai al Martinet, un 

tema massa ampli. Vaig haver de centrar la mirada, i va ser quan l’Olga, la mestra que 

em tutoritzava les pràctiques, em va suggerir que desenvolupés el TFG vers l’espai 

exterior d’aquest centre. Era una proposta lògica i molt profitosa en l’àmbit professional 

i personal, ja que jo era una de les persones adultes encarregades de l’espai exterior, 

durant quatre mesos, el meu període de pràctiques. Una vegada assegurada la temàtica 

vaig haver de plantejar uns objectius, un estructura de treball, unes tècniques amb les 

quals recollir informació, i sobretot un cronograma orientatiu per a anar al dia amb les 

tasques i les dates d’entrega. Les primeres fites que em vaig proposar, en forma de 

llistat són les següents: 

 

• Reunir-me amb la meva tutora del Martinet, l’Olga, per a que em faciliti una 

bibliografia vers l’espai exterior, en la qual l’equip es basi, i sobre la qual pugui 

treballar la fonamentació teòrica. 

Aprofitar la reunió i parlar sobre el procés de creació de l’espai exterior: qui està 

implicat, des de quan es va repensar d’aquesta manera, per què d’aquesta manera, etc. 

En definitiva, conèixer la història aproximada del Jardí del Martinet. 

 

• Extreure informació de treballs del Pràcticum de l’any passat, i altres reculls propis 

que em puguin servir per a desenvolupar l’anàlisi teòrica dels espais exteriors i del 

contacte dels infants amb la natura i per a concretar idees. 

 

• Preparar una sèrie de preguntes per a infants, per a famílies, i per a les mestres que 

romanen a l’espai exterior. Aquesta informació serà necessària per a documentar, com a 

complement necessari de les fotografies i per a explicar més detalladament l’espai 

exterior del Martinet. Poden ser preguntes com:  

 Pels infants: Què t’agrada de l’espai exterior? Què no t’agrada de fora?  

A què jugues a fora? Què feis al jardí? 
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 Per les mestres: Què és per tu l’espai exterior?  

Com et sents a fora? 

Com descriuries l’espai exterior de la Comunitat de Petits? 

Què és el que més t’agrada de l’exterior? 

 

• Fer fotografies a tot l’espai exterior, detallant materials, per a la seva explicació. 

També hauré de seleccionar les fotografies dels infants jugant, que voldria utilitzar 

per a ampliar la descripció dels microespais, i contar breument el què es viu 

(documentat als Annexos que realitzaré). 

 

• De la xerrada amb la tutora  hauré d’extreure una línia de temps per a explicar el 

procés de creació de l’espai exterior de la Comunitat de Petits, i descriure-la de 

manera objectiva. I després també hauré de redactar la fonamentació teòrica, amb la 

informació que ella m’ha facilitat, i els documents del centre que he pogut analitzar, 

recollir i observar. 

A més, llegiré els dos llibres que l’equip utilitza com a guia pels espais exteriors, i 

extrauré els conceptes clau, les idees per al disseny d’un espai exterior natural i 

contrastaré les meves conclusions. 

 

Actuacions Metodologia 

Recerca 

d’informació 

Llibres i 

articles 

Alguns d’aquests recuperats d’apunts de la carrera, i altres obtinguts a 

l’escola, gràcies a l’equip de mestres. 

Tenim accés lliure a la sala de documentació del Martinet, on trobam 

també molta riquesa d’informació (llibres, revistes, produccions, fulletons, 

diaris...). 

En coherència amb la investigació el més adient és treballar sobre els 

referents del Martinet. Per a això em basaré com a arrel del projecte en 

dos llibres: 

Educar en verd (Heike Freire, 2001) i El jardí dels secrets (Penny 

Ritscher, 2003). 

Investigaré vers aquest camp i ampliaré les meves fonts documentals, amb 

llibres i articles físics o a la xarxa. 

Vídeos La xarxa d’Internet possibilita l’accés a documents audiovisuals, recollits 
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de diverses pàgines, per tant, cal fer una recerca de vídeos i documentals 

relatius al tema (i dels referents en què ells es basen)  i extreure’n 

l’essència. 

(Documental El Roure, Noruega, Forest Schools...) 

També es pot extreure aspectes del documental de la pròpia escola: Verd, 

Dolç, Jazz. 

Registres 

fotogràfics 

Em dedicaré a fotografiar amb la càmera els espais buits (amb material) i també amb 

infants, per a fonamentar empíricament les bases teòriques recollides, i per a poder fer 

una petita mostra documental del que es viu a fora. 

Notes de camp Com a acompanyament de les fotografies calen notes de camp, breus i que expliquin 

algun fet implícit en la imatge. 

També apunt converses, frases i descric les escenes de joc i moviment. 

La llibreta i la càmera de fotos, per tant, són dos acompanyants de l’observació del dia 

a dia per a mi a l’espai exterior. 

Converses 

i entrevistes 

Em refereixo a les diferents converses i reunions que duc a terme amb les mestres del 

centre de pràctiques, moltes expertes en el tema, de les quals puc aprendre i fer 

preguntes, ja que coneixen tota (o quasi tota) la història de del procés de creació dels 

espais. 

També converses dels infants entre ells, o meves amb ells. 

Duré a terme una sèrie d’entrevistes o preguntes alternes, cap a algunes de les mestres, 

i cap a les famílies també. 

Anàlisi i 

reflexió 

Una vegada completada la recerca d’informació hauré d’anar relacionant amb la teoria 

tot allò que observo des de la pràctica. Cal tenir clara la intenció de l’anàlisi, i 

aprofitar els recursos de manera eficaç, per a poder extreure el màxim i aprofundir-hi. 

Es tractarà d’una reflexió profunda envers la importància de l’espai exterior natural a 

l’etapa infantil i com al Martinet es fa possible la vida al jardí. 

Documentació Per a finalitzar, realitzaré una documentació, possiblement un PDF amb imatges i text, 

per a mostrar la vivència de l’espai exterior a l’escola El Martinet. 

Tal vegada serà necessària la creació d’Annexes (amb ajuda de les fotografies, notes 

de camp, i converses). 

 

 

La realitat del procés ha resultat diferent, com era d’esperar, amb algunes modificacions 

i omissions que m’han permés encaixar totes les parts importants del treball en una 

estructura coherent, però també ha suposat la constant revisió de la meva idea inicial, fet 

que em provocava incertesa i malestar, inicialment. Una vegada assumides les noves 
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tasques i desenvolupat el treball en la seva totalitat, he pogut comprovar els aspectes 

que havia planificat i com he portat a terme cada un finalment. A continuació exposaré 

el resultat de la meva metodologia, relacionats amb els mateixos ítems plantejats a la 

graella organitzativa inicial. 

 

La recerca d’informació 

Les fonts d’informació que he utilitzat al final van ser moltes més, ja que era adient 

tenir una visió general per a completar alguns aspectes teòrics. No m’he centrat 

únicament en llibres i articles relacionats amb l’espai exterior, sinó que he volgut fer 

una mirada perifèrica i investigar sobre altres temes que podien aportar-me una visió 

àmplia. La bibliografia està completa a final del treball, però resumidament puc 

esmentar alguns llibres que he treballat i en els quals m’he basat: Territorios de la 

infancia (VVAA), Educar en Verd (H. Freire), El jardí dels secrets (P. Ritscher), 

Calidad de vida (R. Wild), El juego simbólico i Mestros del corazón, concretament. 

També he analitzat les tres documentacions en forma de llibretó de les que disposa el 

Martinet, i he pogut visualitzar moltes documentacions de diferents tipus, relatives a 

l’espai exterior, a les quals vaig poder accedir a la Sala de Documentació del centre. A 

més he navegat per Internet i he llegit infinitat d’articles d’autors de llibres anteriorment 

esmentats, com Heike Freire o Judith Falk, així com també he pogut visualitzar 

entrevistes en vídeo i altres documentals relacionats amb l’educació a l’aire lliure: del 

projecte Saltamontes a Madrit, de les Forest School al nord d’Europa i de les 

Bosquescuelas. 

 

Els registres fotogràfics 

Cal esmentar que he arribat a recopilar unes 2.000 fotografies dels infants a l’exterior, ja 

que jo romania tots els matins allà i observava fenòmens meravellosos cada dia. Però 

això m’ha suposat un gran problema a l’hora de seleccionar les fotografies adients per la 

documentació del treball de camp, era complicat elegir entre fotografies de fets aïllats, 

seqüències d’accions, inclús històries que han perdurat setmanes a un mateix microespai 

del jardí. Per tant, he arribat a la conclusió que tal vegada podria haver desenvolupat un 

Treball de Fi de Grau per a documentar l’espai exterior de la Comunitat de Petits del 

Martinet, perquè realment tinc material de sobra, tant fotogràfic, com escrits i 

fonamentació teòrica. 
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Notes de camp 

El meu dia a dia al Martinet es caracteritzava per l’observació constant, i per això 

necessitava un quadern i una càmera de fotos. Les notes de camp eren importantíssimes 

per a complementar les explicacions visuals, per a mi mateixa i per a compartir-ho amb 

la resta de l’equip, ja que podien aportar observacions meves, idees d’autors que 

m’inspiren en aquell moment, o frases i converses extenses dels infants durant el seu 

joc. Han sigut unes bones companyes de trajecte per a aquest treball de camp, les notes 

de camp apuntades de manera breu, que ocupen una quantitat de fulls important. 

 

Converses i entrevistes 

Finalment vaig haver de suprimir les preguntes pels familiars perquè ho vaig pensar 

massa tard i no acabava de trobar les qüestions perfectes, ni encaixaven amb els 

objectius que em vaig proposar. En definitiva, les converses informals les vaig fer amb 

les responsables de l’espai exterior, Mercè i Jessica?!?, i l’entrevista que ha estat el punt 

fort del treball de camp la vaig fer a l’Olga, la meva tutora de pràctiques i membre de 

l’equip directiu, a més d’exercir de mestre de la Comunitat de Petits. Vaig enregistrar 

l’audio i llavors vaig tenir una feina de descodificar, seleccionar allò rellevant i ordenar 

les idees i la informació per a que fos coherent amb el meu treball. Cal esmentar també 

que vaig repartir enquestes a totes les mestres de la Comunitat de Petits, amb preguntes 

referents al jardí, però només vaig rebre la meitat d’enquestes contestades, encara així 

les que varen respondre em varen aportar molta informació vers com viuen les mestres 

aquest espai en concret. 

 

Documentació 

Per a concloure, voldria explicar la meva incertesa a l’hora de trobar-me amb la 

quantitat de material i de registres que he utilitzat i que he arribat a recopilar durant 

aquests mesos, fet que m’ha fet pensar en la documentació, com simplificar-la, com 

donar una visió general i com destriar fotografies i converses. Uns mesos abans de 

concloure amb el treball de camp em vaig plantejar canviar-ho tot, i fer un TFG de 

documentació, però tenint la recerca bibliogràfica, l’estructura del treball i els objectius 

clars a la fi, vaig decidir sensatament que continuava amb la importància d’educar des 

de la natura, i he realitzat una documentació amb la qual estic mig satisfeta, ja que tinc 

immortalitzats infinitat de moments increïbles al jardí del Martinet, que finalment he 

hagut de descartar per no saturar el treball ni treure importància als altres apartats. 
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4. Desenvolupament del tema 

 

4.1. Fonamentació teòrica 

4.1.1. La natura i el desenvolupament infantil 

Quan es parla d'entorn natural les primeres paraules que sentim són aigua, terra, aire i 

foc, com a elements bàsics en la vida humana. Aquests elements són observables, es 

poden manipular i s’han de conèixer per a entendre l’essència de la relació entre ésser 

humà i Terra, per a connectar amb la nostra etiologia i comprendre la nostra acció vers 

el món. 

Com explica Freire (2011) amb el concepte la biofília, existeix una atracció congènita 

per la vida i per la natura en general, que ens ve donada a nivell cel·lular, amb el sentit 

innat d’assignar valor al món natural i és precisament en la infància quan podem 

impregnar-nos de manera involuntària i permanent d’aquesta consciència. Durant 

l’etapa infantil s’aprenen aquests valors ecològics d’amor per la Terra, per a 

desenvolupar-nos en harmonia i per a començar a comprendre la vida des d'una 

perspectiva més vivencial, més real. 

Per tant, ambdós conceptes, infància i natura, tenen una estreta relació, una connexió 

que precisament és el que hem de recuperar en aquests moments, perquè és necessària i 

innata en l’ésser humà. La infància és una etapa oblidada, i els infants evolucionen 

conjuntament amb la societat de la informació i la tecnocràcia, allunyant-se del seu 

origen propi, o fins i tot desconeixent-ho i rebutjant-ho, com diu Freire "necessitem tota 

la força i l’ajuda que puguem trobar per a superar la nostra alienació de l’univers 

transhumà, del qual depenem per cada alenada que respirem” (Freire, 2012, p.18). 

Les necessitats infantils són globals, però també en cada infant sorgeixen necessitats 

concretes, pròpies, degut al context en que es viu i al bagatge biològic de cadascú.  En 

tot cas, l’espai natural, irrefutablement, proporciona els infants un repertori 

d’aprenentatges que és ric i únic, ja que es tracta d’un paisatge amb infinitat de 

possibilitats multisensorials i cognitives, i amb el seu potencial esdevé un espai 

educatiu, una mina que cal aprofitar, com esmenta Ritscher (2007) amb el concepte de 

full immersion, al jardí apareixen moltes situacions d’aprenentatge de diferents àrees del 

coneixement, per aquest mateix motiu l’espai exterior natural esdevé una font 
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inacabable de recursos educatius. Des del joc motriu explosiu fins els moments més 

íntims i pausats es poden donar a un espai natural obert, tot té cabuda, sobretot el joc 

dels infants, que els fa mimetitzar amb l’ambient i els materials, creant un intercanvi 

entre ells i l’entorn.  

Seguidament s’exposen algunes necessitats motrius, cognitives i afectives relacionades 

amb la vivència en la natura que demostren els beneficis globals que suposa el fet 

d’estar en contacte directe amb un entorn natural. 

Ens els primers anys de vida és important i fonamental, tenir experiències sensorials de 

qualitat i en quantitat ja que el coneixement sobre el món, en la infància, es regula per 

les estructures límbiques del sistema nerviós. La riquesa i la validesa dels coneixements 

de l’infant sobre l’entorn guarden una estreta relació amb la freqüència, la qualitat i la 

diversitat de les experiències que tingui i hagi tingut. Contactar de forma sensorial i 

interactuant amb la natura, fa sorgir accions com tocar, explorar, experimentar, 

descobrir i percebre el món de maneres diferents. La natura és un entorn privilegiat per 

a la recerca sensorial i molt profitós per a les relacions i l’observació dels fets, els 

fenòmens i les transformacions que es produeixen. 

Aquesta idea es veu amb un entrebanc en l’actual societat, ja que existeix l’anomenat 

“trastorn per dèficit de natura” (Louv, 2005), un terme definit com la situació en que les 

persones duen a terme una desconnexió amb la natura, i encara que no esdevé una 

patologia, provoca símptomes en els més petits sobretot. Entre altres, els sistemes 

cardiovascular, respiratori, immunològic i òptic han sofert canvis durant la història, en 

el sentit que actualment existeixen més quantitat d’al·lèrgies, miopia, asma i obesitat, 

per exemple, i això és causat, en part, pel model de vida urbà i industrialitzat en que es 

viu.  

Un entorn natural saludable permet un bon desenvolupament dels sistemes corporals, 

com l’immunològic, davant la climatologia adversa, l’exposició als raigs del sol o a les 

precipitacions, i també és favorable per l’aparell locomotriu, ja que es tracta d’un entorn 

poblat d’arbres alts, rius, troncs caiguts al terra, rampes i desnivells, el que permet 

realitzar conquestes motrius diferents cada dia. Els infants aprenen amb el cos, tocant i 

fent, amb tota la seva corporalitat, amb el moviment del seu sistema locomotor, i cal 

concebre la vida corporal arrelada a les experiències i als coneixements (Ritscher, 
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2003), ja que com a mamífers necessitam reptes motrius que sorgeixen de la 

espontaneïtat, i podríem dir també que sorgeixen per la pròpia essència animal.  

Avui en dia es podria parlar d’un nou concepte de cos, deixant de banda la concepció de 

cos i ment fragmentats, sinó assumint que ambdós parts de la nostra essència són 

inseparables, i condicionants l’una per l’altra. Sabent això, hauríem de canviar el 

concepte d’alumne, la manera com tractam els infants, com explica Luis López 

González (2013) cal posar èmfasi a la nostra condició humana amb la idea que “som el 

nostre cos”, per això resulta més adient parlar de corporalitat, no de cos. Eugene 

Gendlin defensa que el cos es l’últim depositari de la nostra vida i que forma unitat amb 

l’ambient (2001), per això en l’etapa infantil es considera fonamental el 

desenvolupament d’una consciència corporal, per a la creació d’una imatge i d’un 

esquema corporal sans. Sens dubte, el cos és partícip en l’acció de pensar i és un aspecte 

oblidat actualment, com explica Heike Freire (2011), el moviment corporal afavoreix la 

maduresa del sistema vestibular i fomenta la construcció de la noció d’espai, entre altres 

fites cognitives. 

A continuació s’exposen les necessitats motrius infantils bàsiques, que precisament no 

es poden dur a terme en qualsevol espai educatiu actual, o context urbà, però casualment 

es poden desenvolupar a un entorn natural, amb infinitat de variants: 

- Córrer, jugar a perseguir i a ser perseguit. 

- Omplir i buidar, reunir i separar (forats, galledes, pals, pedres, petxines, sorra, 

aigua...). 

- Balanceig, salts i equilibri. 

- Construir i crear, destruir. 

- Amagar-se i aparèixer. 

- Llençar. 

- Conquesta de l’altura: pujar, trepar, baixar. 

Sense l'oportunitat de realitzar aquests moviments durant la primera etapa de la vida, un 

infant es sentirà cohibit de la seva llibertat i, en conseqüència, limitat en el seu 

desenvolupament. L’expressivitat motriu, com explica Aucouturier (2004:130), és la 
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manera que cada infant té de manifestar el plaer de ser un mateix, de construir-se 

autònomament i de manifestar el goig de descobrir i de conèixer el món que l’envolta. 

Quan els infants juguen, deixen el seu bagatge personal obert, exposat al de tots els 

altres, realitzant moviments quasi involuntaris, creant situacions d’aprenentatge 

col·lectiu que posa de manifest els interessos, les problemàtiques i els dubtes de la 

societat infantil. 

L’espai i el moviment són dues cares de mateixa moneda, podem afirmar que el 

moviment sorgeix de l’espai, que condiciona les accions amb les seves formes, el seus 

elements i la seva distribució;  

El puro movimiento en el espacio dispone una situación placentera para el juego 

y posee un significado simbólico no consciente. El entorno natural ofrece la 

posibilidad también de sugerir el sentido de lo lúdico. Son materias y no objetos 

que se ofrecen para ser resignificadas según las derivas del juego en mutua 

transformación con los niños. El espacio existe en estos lugares desestructurados 

que invitan al movimiento y a la sensorialidad (Abad Molina,  Ruiz de Velasco 

Galvez, 2011:150).  

Una saviesa molt més profunda sobre l’entorn 

La Teoria dels Sistemes aporta una nova mirada cap al món que ens envolta, ja que el 

pensament sistèmic arriba a l’essència de les coses per a explica-les, i amb aquest es van 

creant una sèrie de xarxes entre sistemes que permeten establir relacions entre tots els 

fenòmens que ocorren al món, i així poder explicar amb saviesa els canvis de la vida. 

Enlloc d’entendre els fets aïllats, per separat, el més natural és poder veure cada un 

d’aquests sistemes en relació als altres, perquè hi ha una retroalimentació entre ells, i la 

connexió ens ajuda a poder estar nosaltres també més arrelats, més immersos en 

l’entorn. Aquest tipus de pensament creatiu pels infants, amb infinitat d’opcions per a 

descobrir, aporta una receptivitat major cap els canvis, de fet, alguns sostenen que 

l’infant, com a ésser humà, és portador de teories que expliquen el món des dels seus 

canvis, només calen temps i espais, i una dosi potent d’observació per part de l’adult, 

per a que l’infant sigui capaç d’exterioritzar els seus pensaments i que pugui descobrir 

el món amb fonaments. 

https://www.google.ad/search?espv=2&biw=1366&bih=643&tbm=bks&q=inauthor:%22Javier+Abad+Molina%22&sa=X&ved=0ahUKEwjowr3ty6HKAhVDDSwKHf0BDTAQ9AgIHTAA
https://www.google.ad/search?espv=2&biw=1366&bih=643&tbm=bks&q=inauthor:%22Angeles+Ruiz+de+Velasco+Galvez%22&sa=X&ved=0ahUKEwjowr3ty6HKAhVDDSwKHf0BDTAQ9AgIHjAA
https://www.google.ad/search?espv=2&biw=1366&bih=643&tbm=bks&q=inauthor:%22Angeles+Ruiz+de+Velasco+Galvez%22&sa=X&ved=0ahUKEwjowr3ty6HKAhVDDSwKHf0BDTAQ9AgIHjAA
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Els estudis de Fritjof Capra (1996) vers la visió d’una nova ecologia es basen en la 

comprensió d’un pensament sistèmic, la profunda relació entre sistemes per a explicar el 

funcionament de la vida, explicant que el pensament sistèmic va ser iniciat pels biòlegs, 

determinant la visió dels organismes vius com a totalitats integrades. 

La ciencia sistémica demuestra que los sistemas vivos no pueden ser 

comprendidos desde el análisis. Las propiedades de las partes no son 

propiedades intrínsecas y sólo pueden entenderse desde el contexto del todo 

mayor. Por tanto, el pensamiento sistémico es un pensamiento «contextual», y 

puesto que la explicación en términos de contexto significa la explicación en 

términos de entorno, podemos también afirmar que el pensamiento sistémico es 

un pensamiento medioambiental (Capra, 1996:57). 

L’etapa infantil es reconeix pel seu caràcter global, es tracta d’un període de vida on 

encara no es diferencien les parts del tot, on tot està lligat, i aquesta visió holística posa 

en joc el ser amb el fer, amb la humanitat i amb la natura, la ciència amb la consciència, 

l’economia amb l’ecologia, l’estètica amb l’ètica, en definitiva, el cap, el cor i les mans 

són un. La trama de la vida no és fragmentada, com s’ha exposat abans, la vivència i el 

desenvolupament motriu, afectiu i cognitiu és tot un.  

A continuació s’exposen les necessitats cognitives infantils, enteses com a essencials en 

el desenvolupament sà de qualsevol persona, i cal remarcar que sense resoldre aquestes 

necessitats es poden arribar a donar situacions en que la realitat es concep distorsionada, 

en que els aprenentatges no es posen en relació entre ells, perquè són fragmentats, i per 

tant l’activitat mental pot esdevenir costosa i allunyada de la realitat que es viu. 

- Simbolització i abstracció. 

- Adquisició d’autonomia. 

- Reptes cognitius: el perquè de les coses. 

- Apropiació de l’espai, necessitat de crear esquemes mentals de territori. 

- Consciència temporal. 

- Exploració dels elements/objectes, en totes les seves dimensions, i en relació amb un 

mateix. 
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Mitjançant els elements de la natura i el seu entorn amable i benestant, és possible 

adquirir fàcilment processos d’abstracció, perquè el material no està determinat, no és 

abstracte ni estructurat, és necessari donar-li sentit.  

El imaginario es aquello que construimos de manera inconsciente a través de las 

acciones i las vivencias que desde muy pequeños experimentamos en nuestro 

contexto realcional. Por decirlo de alguna manera, el imaginario deviene a través 

de la acción del niño a la vez que acaba siendo uno de los motores más 

significativos de esa acción. El cuerpo es el depositario y a la vez expresión de 

esa doble interacción. (Parellada, 2005:19, citat en Abad Molina,  Ruiz de 

Velasco Galvez, 2011:41). 

La concepció de símbol i la capacitat que tenen els infants a partir dels dos anys per a 

començar a utilitzar el material i transformar-ho amb fantasia, segons un bagatge i unes 

necessitats reals i concretes, si es sap captar amb una mirada respectuosa de l'adult són 

molt profitoses per a adequar les estratègies d’intervenció, i per a conèixer en 

profunditat a l’infant, i les seves inquietuds. El que mai es coneixeran són totes les 

possibilitats de transformació que té un pal, una pedra o les fulles dels arbres, perquè 

cada dia, cada infant del món descobreix una altra manera de veure aquell element, 

perquè té unes experiències condicionades pel que li ofereix l’entorn. 

Un infant que ressona amb el seu entorn 

Entenent que per a què hi hagi consciència ecològica, cal viure directament amb la 

natura. Un infant que ressona amb el seu entorn també pren més consciència d’ell, i la 

natura ho necessita precisament, cal una desforestació de valors urbans, i un cultiu de 

persones lligades al seu entorn natural, d’on provenim. L’anomenada biofòbia (Freire, 

H. 2011) és un tipus de conducta davant tot allò natural que està bloquejant el procés 

natural de vida en la societat, però és possible pal·liar-ho amb l’apropament progressiu, 

la presa de contacte des d’una situació de benestar. Avui en dia existeix una addicció als 

objectes i entorns tecnològics que provoca una desvinculació amb la natura, les 

oportunitats que s’ofereixen a la infància són mínimes, en general, alhora que els 

estímuls provocats per aparells electrònics són més atractius. La solució, explica Freire 

(2011), és deixar que els infants s’avorreixin, i si és a la natura millor, ja que com diuen 

alguns psicòlegs, l’avorriment és una monotonia estimular. Quan les persones no tenim 

estímuls externs la tendència és començar a fer allò que ens provoca el nostre interior, 

https://www.google.ad/search?espv=2&biw=1366&bih=643&tbm=bks&q=inauthor:%22Javier+Abad+Molina%22&sa=X&ved=0ahUKEwjowr3ty6HKAhVDDSwKHf0BDTAQ9AgIHTAA
https://www.google.ad/search?espv=2&biw=1366&bih=643&tbm=bks&q=inauthor:%22Angeles+Ruiz+de+Velasco+Galvez%22&sa=X&ved=0ahUKEwjowr3ty6HKAhVDDSwKHf0BDTAQ9AgIHjAA
https://www.google.ad/search?espv=2&biw=1366&bih=643&tbm=bks&q=inauthor:%22Angeles+Ruiz+de+Velasco+Galvez%22&sa=X&ved=0ahUKEwjowr3ty6HKAhVDDSwKHf0BDTAQ9AgIHjAA
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les nostres necessitats i desitjos d’exploració. Així, en un entorn natural i en connexió 

amb el medi es du a terme una consciència profunda a mesura que es va coneixent, fent 

que allà on vivim sigui un espai segur, benestant i en conseqüència, estimant-ho com a 

part del nostre desenvolupament i de la nostra persona, alhora que implicant-se cada 

vegada més en cuidar i mantenir la nostra Terra. 

Estar en un temps molt més plàcid  

Els espais naturals permeten viure el temps des d’una temporalitat més calmada, des de 

la lentitud. Se sap que el contacte amb allò que creix lent i seguint les lleis naturals 

també permet un diàleg sense presses, molt més íntim on l’infant no es precipita. Els 

infants per naturalesa tenen un ritme de vida més lent, encara que el seu fer sigui 

explosiu i nerviós, no tendrien pressa mai, si no fos per la vida que ens ha tocat als 

adults, que estressa i suposa una contaminació del virus de la pressa a tota la societat 

infantil. 

En contraposició a la fragmentació escolar actual de temps i matèries acadèmiques, un 

desenvolupament personal a l’aire lliure permet organitzar el temps segons cada 

bioritme i ajuda així a comprendre el món en la seva globalitat, en un temps més lent et 

dóna temps d’observar més coses i de tenir més temps per a reflexionar-hi. No es tracta 

de sortir al pati per a córrer i a alliberar les tensions de tot un matí assegut a una cadira, 

sinó poder sortir durant períodes de temps més llargs, més pausats, oferint també als 

infants possibilitats de joc que no siguin motrius, activitats que es puguin realitzar a 

l’aire lliure de manera calmada. 

La vivència d’aquests temps plàcids provoca la valoració del temps com a element 

crucial en la vida de cada un. Quan poden gaudir les situacions i els processos 

d’aprenentatge amb lentitud es permet la divergència de temps biològics, cada nin i cada 

nina pot viure els seus períodes sensibles en el moment necessari del seu 

desenvolupament, sense haver-se d’adaptar ells als horaris i cronogrames imposats i 

iguals per a tots.  

Viure des del dret a educar-se en espais d’harmonia, amables i benestants 

S’entén, doncs, que viure un espai exterior natural, o tenir relació amb la natura 

simplement, és un Dret dels infants força fonamentat i documentat, i que els adults hem 

de vetllar per a que ho sigui. Està argumentat en coherència amb totes les necessitats 
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infantils, per això hauríem de fomentar l’educació als entorns verds, i també els temps i 

uns espais més flexibles que permetin l’encontre amb tot el que ens envolta. 

Sigui com sigui, l’arquitectura lligada a la pedagogia obre portes a una nova visió 

d’infància, que ve determinada pels espais que se’ls ofereix, en les expectatives que 

tenim vers els nins i les nines, per això l’espai natural, un espai pensat i estructurat (com 

els interiors), possibilita aquest diàleg entre infant i entorn, ja que no són espais i 

estructures inventades, creades per l’home, sinó que es tracta de llocs ideals, orgànics i 

amb poca incidència de l’home on els infants poden fer i ser realment el que ells vulguin 

en cada moment.  

 

4.1.2. El jardí de l’escola; un espai de joc privilegiat 

Però realment, com sorgeix aquest intercanvi entre els infants i la natura? Des del joc 

espontani són capaços de connectar amb l’essència de les coses, ja sigui d’un arbre, 

d’un insecte, d’aigua, o d’ells mateixos. El joc espontani, sense premeditar-ho, sense 

unes normes establertes, esdevé una meravella constant i la possibilitat de canviar i 

modificar l’acció en relació al que es necessita realment; a vegades allò simbòlic, més 

cognitiu, acaba sent un projecte motriu, i d’altres vegades el goig per la pròpia acció 

deriva en converses i en jocs amb més simbolisme, amb més representació mental. Al 

jardí mai és res igual, les estacions canvien, la climatologia d’un mateix dia pot ser 

variada i els elements naturals, segons molts factors ambientals també poden sofrir 

canvis, per tant, els aprenentatges que s’adquireixen al jardí fins i tot es troben fora de 

l’abast dels mestres, dels adults en general, és a dir, no podem saber a ciència exacta tot 

allò que poden aprendre els infants, perquè, com diu P. Ritscher (2008), els jardins de 

les escoles han de ser “jardins secrets”. L’autora defensa que els jardins dels secrets són 

sempre curiosament innovadors, amb diferents possibilitats d’aprenentatge i que mai es 

descobriran la quantitat d’opcions que ofereix, per això són secrets, i estan per a 

descobrir, preserven la meravella. 

L’acció dels infants a un espai exterior, i més si és natural, s’estructura d’una manera 

concreta, com explica Heike Freire (2011), es comença per un projecte, una idea que es 

vol desenvolupar per a conèixer una resposta, una solució a qualque tema que els 

interessa. Llavors, mitjançant la motricitat es posen en marxa els mecanismes de 
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recerca, la comprovació d’hipòtesi per un mateix, o amb ajuda dels altres, sorgint així la 

relació social i la importància de veure a l’altre, d’estimar-ho i de, finalment, crear 

amistats (no en sentit estricte). Tot això propi de qualsevol joc espontani, és senzill dur-

ho a terme si es dóna a un medi natural, les interaccions no són forçades, no hi ha 

mediació ni intrusió de l’adult, els espais conviden a moure’s, a fer i a elegir el què es 

vol investigar, o experimentar, en cada moment. També el temps que es viu a fora 

condiciona aquests aprenentatges significatius, perquè s’adquireixen lentament, mai són 

instantanis, permetent al nin viure el joc espontani, aquest es converteix a més en una 

experiència plaent, sense constants exigències i interrupcions per part de l'adult 

(Burdette & Whitaker 2005, citat en Hueso Kortekaas 2012:5).  

El joc, a més, gràcies al seu poder de vivenciar situacions i idees profundes, de verificar 

dubtes i incògnites que tenen els infants, de posar-se en la pell d’altres o d’inventar 

històries que realment serveixen per a donar sentit al que volen saber i alhora explicar, 

esdevé una eina importantíssima a l’Educació Infantil. L’efecte del joc infantil a la 

natura esdevé terapèutic, ajuda a representar amb material no estructurat, fomenta una 

visió sistèmica, com s’ha esmentat abans, potencia la creativitat i fa connectar 

màgicament els infants amb els elements naturals més importants: la terra, l’aigua, l’aire 

i el foc (aquest últim a partir dels 7 anys), que possibiliten infinitat d’accions, des de les 

més manipulatives fins les més simbòliques. 

L’acompanyament no directiu en aquest joc lliure a l’exterior estimula els infants el 

poder de decisió, en llibertat i límits, és clar. En aquest moment les habilitats de 

pensament es comencen a desenvolupar de manera espontània, de manera autònoma, 

deixant créixer l’autoestima, el respecte mutu i l’autoconfiança. 

En el momento de máxima concentración en el juego se produce un estado 

mental conocido como flow (flujo) que acelera la formación de sinapsis en el 

cerebro aún inmaduro de los niños. Este estado de concentración profunda sólo 

se alcanza cuando el niño está realmente interesado en el juego y dispone de 

tiempo para llegar a él, siendo por tanto esencial proveer de oportunidades para 

que esto se pueda dar. (Csikszentmihalyi 1991, Spitzer 2005, citat en Hueso 

Kortekaas 2012:5).  
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4.1.3. Pedagogia verda. Experiències educatives 

Per a explicar la introducció i la proliferació actual a Espanya d’organitzacions i escoles 

que es basen en l’educació a l’aire lliure, cal fer unes passes enrere en el temps i viatjar 

a un indret del nord d’Europa, ja que aquesta pedagogia, per molt nova que sembli, va 

sorgir a Dinamarca en la primera meitat del segle XX. L’augment de processos 

d’urbanització de zones rurals va derivar una conseqüència directa que fou 

l’allunyament de les persones amb la natura, i això provocà preocupacions de caire 

social, fent que es replantegessin objectius i models educatius. El 1950 Ella Flatau va 

ser la primera educadora, mare i acompanyant dels seus fills, en els inicis, i va apostar 

per la criança al medi natural, al bosc concretament. Aquesta activitat fou observada per 

un grups de veïns, que quedaren fascinats per la relació d’Ella amb els infants, així com 

per la “valentia” que suposava estar a fora tot el dia, i van decidir juntar-se amb ella per 

a conversar vers això nou que havien vist, i els hi agradava força com a aopció 

educativa pels seus fills i filles. Així van començar a regular i normativitzar aquesta 

proposta, anomenada més endavant com Uderskoler, el primer exemple d’educació a 

l’aire lliure d’aquesta època. Llavors, el 1968 esclatà a Alemanya el moviment de les 

Forestkindergarten, posant l’èmfasi en normativitzar les bases pedagògiques i en fer 

oficial aquest tipus d’educació per a que fos reconeguda dins els sistema com una 

alternativa més. L’esforç va obtenir el primers fruits, essencials per a tot el procés 

vinent de creació d’escoles a l’aire lliure, en 1993 a Flensburg, una ciutat independent 

alemanya situada al nord, propera a Dinamarca, on es va reconèixer la primera institució 

oficial. 

Al llarg del temps es va desenvolupar aquesta idea i s’ha estes per diversos països, tots 

han encunyat un terme propi per mateix concepte, cada un adaptat a les necessitats 

concretes, però amb la mateixa base: Naturbarnehager a Noruega, Friluftsfrämjandet a 

Suècia, Forest School a Regne Unit, i altres a Europa, com Àustria, Luxemburg i Suiza. 

Però aquest model, ja fonamentat i fiable, traspassà les fronteres europees, fins a arribar 

a alguns indrets d’Estats Units i d’Àsia com a una altre opció a l’educació dels més 

petits de la societat. El creixement i l’extensió mundial de la proposta van ser tan 

recolzats perquè es comproven empíricament els beneficis del contacte amb la natura en 

el desenvolupament humà. Peter Häfner (2002) va fer investigacions i comparatives 

entre els infants que van rebre una educació tradicional en institucions ordinàries, i els 

infants que van assistir a una escola del bosc, o a qualsevol escola que es basés en el 
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contacte amb directe i constant amb la natura i l’aire lliure. De manera resumida, tenint 

en compte totes les evidències, conclusions i resultats estadístics dels densos estudis de 

Häfner (2002), es poden respondre quantitat d’incògnites i dubtes fonamentals i més 

preocupants que es planteja tothom en referència a l’eficàcia d’aquesta educació 

alternativa. Surten ben preparats per a l’educació acadèmica a una escola més 

convencional i ordinària? La resposta és sí, irrefutablement. Entre els beneficis que 

destaca l’autor a favor d’una educació naturalista són el desenvolupament de la 

creativitat dels infants (en tots els aspectes personals i socials), el control de la 

concentració, la sociabilització en valors de respecte i cooperació, el desenvolupament 

correcte de la motricitat, i l’aprenentatge d’habilitats de diàleg i discussió.  

Aquesta breu història vers els recorregut de la idea d’educar des de la natura no ha fet 

més que començar, actualment hi ha més de mil escoles a Alemanya, entre 200 i 300 a 

Dinamarca, 220 aproximadament a Suècia, 25 a Àustria i més a Finlàndia, Noruega i 

Luxemburg, llavors sumen algunes més fora d’Europa, als Estats Units i Àsia, per 

exemple amb 35 a Corea del Sud. La iniciativa i la confiança per a elegir aquest tipus 

d’educació fa veure a la gent la necessitat d’estar lligats amb la natura, i cada vegada 

més esdevé una demanda social. Al nostre estat, existeixen exemples que han intentat 

dur a terme una educació integral a l’aire lliure, com és El Roure, un projecte que fou la 

continuació d’una llar d’infants al barri barcelonès de Gràcia, La Casita (1996). Begoña 

González i Cristóbal Guitiérrez van lligar els seus camins personals i professionals per a 

dur a terme un projecte d’educació viva, primerament amb un grup d’infants petit, 

d’edats compreses entre 2 i 6 anys. L’any 2001 es van traslladar a una finca de l’alt 

Penedès, anomenada La Ginesta, amb 7 hectàrees de bosc i cultiu, espais interiors de 

grans dimensions, i un entorn proper privilegiat, i així va néixer el nou projecte dedicat 

a infants de 3 a 12 anys que forma part de la Xarxa d’Escoles Lliures de Catalunya. 

Aquest centre educatiu aposta per l’educació a l’exterior, encara que també disposa 

d’espais interiors amb materials proposats pels adults, per a desenvolupar la 

lectoescriptura, les matemàtiques, exploració sensorial, etc. Encara així, es tracta d’un 

exemple pioner del nostre entorn, ja que des de fa anys es complementa l’espai exterior 

natural amb l’interior, donant-li al primer molta més força i importància. També tenen 

com a punt fonamental de les seves bases pedagògiques els límits lligats a les llibertats, 

és a dir, creuen en que les normes són necessàries per a la vida en comunitat i per a la 

seguretat d’un mateix, es posa èmfasi en que l’educació viva no és llibertària ni molt 
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manco, sinó que precisa d’elements que regulin d’alguna manera l’activitat espontània 

dels infants, que són els límits. L’objectiu d’El Roure és el benestar íntim de l’infant, en 

primera plana, el foment de l’autonomia i de la responsabilitat, i el poder donar una 

visió diferent als estils de vida. No es volen enquadrar en una metodologia concreta, 

sinó que es tracta d’una manera d’entendre la vida, tant pels adults com pels infants 

acompanyats, des d’un punt de vista sistèmic.  

Un altre exemple que s’apropa més a l’educació a la natura en temps complert, és un 

projecte pedagògic lliure que va néixer com a resposta a inquietuds de tres famílies al 

no trobar propostes educatives de qualitat i properes al seu entorn, per al creixement 

dels seus fills. El grup de joc El Saltamontes va ser impulsat per tres mares, Katia 

Hueso, Emma Camina i Elena Monzón, el setembre de 2011 a Collado Mediano, 

Guadarramana, Madrit. Es tracta d’un projecte que acull infants de 3 a 6 anys, sobretot 

els que viuen prop d’aquest bosc, amb els objectius següents: respectar la infància, 

desenvolupar l’interés i la motivació del joc espontani dels infants i el contacte amb la 

natura. És una escola privada sense ànim de lucre, que s’ha inspirat en el moviment 

guadarramista, justament al mateix indret, que va esclatar a finals del segle XIX, a 

l’anomenada Edat de Plata, quan sorgí la Institució Lliure d’Ensenyança, propulsada pel 

catedràtic Francisco Giner de los Ríos. Aquest, explica Katia, és una de les figures que 

més les va inspirar en la seva actual pedagogia, encara que també es consideren un 

projecte eclèctic, que escull de cada model educatiu el que més adient per a la seva 

realitat; idees d’Ella Flatau i de les Udeskoler, idees de Pestalozzi i el matrimoni Wild, 

conceptes d’acompanyament provinents de la pedagogia Lóczy, i moltes altres. Aquest 

exemple de Saltamontes ja s’aproxima més al que és una educació a l’aire lliure, i es 

consideren pioneres a Espanya, amb un objectius clars que són oferir afecte, respecte i 

confiança als més petits, i aconseguir així persones felices, lliures i competents. 

Per a acabar amb els exemples, cal esmentar que actualment s’ha obert la primera 

Bosquescuela a Cerceda, Madrid, la qual es considera oficial i dins el sistema educatiu 

totalment normativitzada i regulada per les administracions. Aquest és un pas decisiu al 

nostre país, i aquest curs 2015-2016 s’està experimentant amb el primer grup d’infants, 

l’entorn i els acompanyants, per a poder desenvolupar un projecte potent 

pedagògicament parlant, i per a que es puguin crear més centres d’aquestes 

característiques. El projecte ha sigut adoptat per l’associació Félix Rodríguez de la 

Fuente, i promogut per Phillip Bruchner, educador infantil, assessor pedagògic i 
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llicenciat en Ciències Forestals, nadiu d’Alemanya, amb la missió de conscienciar al 

públic per a que s’impliqui en generar una millora i enriquiment de la vida dels éssers 

humans  i la de l’entorn que la sustenta. La Bosquescuela te l’objectiu que la infància 

d’avui potenciï les seves actituds intrínseques i aspectes importants com el sentit innat 

de pertinència i respecte cap a la natura. Els quatre pilars bàsics d’aquesta proposta són 

els següents: joc lliure, activitats dirigides, entorn i comunicació, els quals conformen 

els valors pedagògics del projecte, i fonamenten alhora els beneficis que implica estar 

en contacte amb la natura: estímuls que potencien la curiositat natural i desitjos 

d’aprendre, aprendre de situacions reals i deixar de banda l’estrès.  

Aquestes fines pinzellades ajuden a observar el canvi lent que es produeix al nostre país, 

amb diferents projectes i objectius semblants en quant a l’apropament a la natura i el 

respecte per a la vida, però no cal oblidar-se de tots els centres que, com El Martinet a 

Ripollet, Barcelona, lluiten per a crear espais el més naturals possibles a un entorn 

urbanitzat i inclús industrial, sembrant vegetació, creant espais d’experimentació a l’aire 

lliure, estructures per al desenvolupament de la motricitat i a vegades, havent de 

traspassar el límit de la legalitat per a donar oportunitats d’espais naturals exteriors als 

infants. 

Després d’aquesta aproximació, cal incidir en una idea que Freire destaca com un mal a 

gran escala, que és la creença de que l’ésser humà es concebi independent i superior a la 

resta de la vida de la Terra, per tant fa èmfasi en el canvi de concepció que s’hauria de 

produir de manera pura i conscient, i que pensa que contribuiria a mantenir o a 

recuperar el lligam entre la humanitat i la natura, de vital importància per a la 

supervivència d’ambdós. Per això Freire creu en a la infància i en el sentit màgic del 

món com a condició afavoridora del desenvolupament d’una consciència ecològica 

autèntica: El compromís i el respecte pel medi ambient són actituds que s’adquireixen 

principalment en la infància, però no a través de la informació, sinó des d’una relació 

propera i positiva amb l’entorn (Freire, 2011:145). 

Un canvi pedagògic implica replantejar-se espais, temps i rols docents, fet que suposa 

posar en contradicció les maneres tradicionals d’educar, posar en dubte el que sempre 

s’ha fet, però és necessària aquesta confrontació per a avançar i innovar. Cal repensar 

els espais exteriors com els interiors, reflexionar-hi, observar-los i modificar propostes 

si és adient, però també cal deixar-nos sorprendre pel sentit de la meravella, que 
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s’escapa de tot el que puguem planificar, i ho podem fer deixant que els infants 

construeixin l’espai amb les seves vivències, sense saturació de propostes (encara que 

siguin naturals). Penny Ritscher (2003) parla de la “didàctica de la meravella” com a 

nou paradigma d’entendre els aprenentatges infantils, i com a sentit innat dels humans, i 

Heike Freire també fa esment d'aquest concepte, pel que fa d'aquesta una idea 

fonamental. El fet de meravellar-se és infantil, els adults hem perdut aquesta màgica 

fascinació davant de tot allò nou, per conèixer. 

Es tracta de la por al canvi, està per sobre de molts mestres, equips, inclús del Sistema 

Educatiu, i seguim sense respectar els processos biològics i socials de la infància, partint 

de la ignorància i del desinterès, així com de la repressió i el desig d’adultitzar els 

infants i de “tecnologitzar-los”, així s’estan fomentant els problemes de salut com el 

sobrepès o la famosa “hiperactivitat” o TDAH (generada per propi Sistema Educatiu) 

per exemple, l’alteració dels seus ritmes naturals, i la desnaturalització de la societat, 

entre altres atemptats contra la infància. També estam perdent cultura, en part, perquè la 

nostra memòria col·lectiva s’està distorsionant i allunyant tant d’on realment venim que 

molts d’aprenentatges necessaris per a una existència saludable i el trobar sentit autèntic 

a la vida sembla que s’esvaeix. 

Quan es parlen de canvis educatius es parla també dels colors de l’educació, de les 

diferents pedagogies que han existit i que actualment són vigents, tan diverses i amb 

objectius tan divergents, fins arribar a una nova concepció naturalista, en certa manera, 

per a contribuir a la creació d’una nova vessant, anomenada “pedagogia verda”, entesa 

com una filosofia educativa que entronca amb la tradició humanista, en ciències socials, 

i concep metafòricament l’ésser humà com una llavor o una planta que posseeix a 

l’interior tot allò necessari per desenvolupar-se (Freire, H. 2011). És un estil educatiu 

respectuós, natural i orgànic, sense presses ni exigències, on l’adult acompanya i hi ha 

un coaprenentatge. Es creu en la necessitat de contacte físic amb el món no humà, 

perquè hi ha una manca d’arrelament amb la terra, i molt més actualment en l’era de 

l’avanç tecnològic frenètic, on cada vegada més ens allunyam del nostre instint. La 

intenció és practicar una pedagogia que contempla, estimula un sentit de connexió 

profund amb la vida, amb un mateix i amb els altres, fomentant la capacitat d’empatia i 

la responsabilitat. 
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Aquest tipus de pedagogia, a més d’incidir en els espais i la seva creació, suposa una 

mirada diferent vers l’infant, una nova manera de ser mestres, i un canvi en la percepció 

del temps educatiu. En quant els temps, cal replantejar-se sèriament si amb mitja hora 

d’esbarjo, al pati, els infants queden satisfets, o si, pel contrari, hem d’ajustar l’horari i 

ampliar el temps en que es pot sortir a l’exterior, o tal vegada decidir una sèrie 

d’activitats que es duran a terme a fora. En tot cas, es tracta de cercar maneres per a 

aprofitar el temps i l’espai exterior, ja que, com s’ha defensat, és necessari i a més 

esdevé una eina increïble d’ensenyament-aprenentatge. Dur a terme la tasca docent a un 

espai que “no controlam”, que no té parets, ha de ser iniciativa pròpia dels mestres, ja 

que resulta una situació incòmoda si s’està patint contínuament. A més de flexibilitzar 

el temps i d’adequar i equipar els espais per a que siguin rics en aprenentatges, cal 

reformar la figura de mestre a les escoles, ja que un mestre que està a fora no pot estar 

intervenint, no pot cridar, no pot incitar als nens a baixar dels arbres, etc.  

 

4.1.4. El disseny dels espais exteriors  

Partint de la concepció que cada espai d’una escola ha d’estar pensat i planificat, amb 

uns objectius pedagògics clars, una estètica coherent i unes normes i límits que cal 

respectar, el jardí de l’escola ha de complir aquests criteris, com a mínim. Ja s’ha 

explicat abans la poca consideració que se’ls dóna als espais exteriors, als patis, i cal 

incidir en la idea que l’exterior ha de tenir la mateixa qualitat que un espai interior. 

Resulta complex dissenyar un jardí per a infants que sàpiga captar totes les seves 

necessitats i que pugui oferir multiplicitat d’accions, però gràcies a les aportacions de 

Penny Ritscher (2003) actualment és possible seguir uns criteris fonamentals per a 

organitzar un jardí de qualitat i en coherència als infants i amb la pròpia natura.  

Per a començar, s’explicaran les accions que ha de permetre l’espai exterior d’una 

escola, llavors s’esmentaran els elements que Ritscher (2003) creu essencials en un jardí 

pel desenvolupament dels infants, i per acabar amb el disseny d’exteriors finalitzarem 

amb idees claus per a completar els coneixements que s’han de tenir vers l’organització 

i distribució d’elements i materials a l’exterior. 
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 L’espai exterior d’una escola de permetre: 

- Un jardí de qualitat ha d’oferir l’observació i la manipulació, el joc i el descobriment i 

l’exploració amb tot el cos.  

- El contacte directe amb la natura i les seves transformacions. 

- Ha de permetre relacions pausades i espontànies entre els infants i els elements 

naturals. 

- Ha d’oferir intimitat i ha de permetre moments de solitud. 

- S’ha de poder dur a terme l’acció de construir elements i espais, per part dels infants, 

dins el mateix espai globalitzador. 

 Els elements essencials són: 

Sorra; un material continu, natural i canviant segons el seu grau d’humitat. Permet 

excavar, tapar, construir, cobrir altres materials amb aquesta, transportar i modelar de 

qualsevol forma. 

Aigua; fonamental per al descobriment de la matèria, ja que es tracta d’un element que 

pot trobar-se en estat líquid (usualment) sòlid o gasós, i es pot mesclar amb altres 

matèries, es pot esquitxar, abocar i contenir, entre altres accions. 

Vegetació; un jardí sense vegetació no és un jardí, partint d’aquesta afirmació, un espai 

exterior escolar necessita plantes, arbres, terra i arrels, perquè, a més de ser una font de 

purificació de l’aire, ofereixen ombres a espais determinats i poden ser també murs 

naturals per a dividir espais. Els aprenentatges derivats del contacte amb la vegetació 

són infinits; estimulació de tots els sentits, foment de la creativitat i de l’exploració. 

 Materials: 

Galledes, contenidors; contenen i serveixen per a transportar material, sovint també són 

utilitzats com a motlles. 

Pales i estris per a manipular el material; les mans no sempre són les que serveixen per a 

manipular i experimentar els elements, pales, rastrells o pals són eines útils per a 

punxar, remenar o excavar. 
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Estructures per al moviment; permeten necessaris per a l’expressivitat motriu, no és 

suficient amb un sòl sense desnivells, ja que els infants necessiten trepar, lliscar, saltar i 

provar totes les seves capacitats motrius. 

Mobiliari per a endreçar; les prestatgeries o galledes aporten seguretat als infants, al 

saber que cada cop que es dirigeixen a un espai, els materials romandran al mateix lloc. 

També és important el fet d’endreçar, pel bon manteniment del jardí i per a classificar el 

material al seu lloc corresponent. 

Les idees claus que cal considerar en la creació d’un espai exterior natural de qualitat 

són les següents: 

 Un espai ampli no ha de ser dispersador, cal crear racons o microespais. 

 Els descobriments i les accions han de pal·liar totes aquelles que no es poden 

donar a espais interiors. 

 Un espai de transició entre dins i fora és fonamental, amb una catifa davant la 

porta i alguna proposta de joc. 

 La neteja i la seguretat física han de ser contemplades amb la importància que 

tenen. 

 Cal tenir serveis accessibles pels petits, de la mateixa manera que ho són als 

espais interiors. 

 És necessària una coherència pedagògica entre dins i fora, els espais s’han de 

complementar. 

 

4.2. El jardí del Martinet: vida i sentit 

4.2.1. La construcció d’un jardí a Ripollet 

El centre “El Martinet” és una escola pública de 

dues línies que va néixer al setembre de 2004 al 

barri de Can Mas a Ripollet (Barcelona), tot i 

així va ser pensada i projectada temps abans. El 

Martinet s’organitza per comunitats, la Comunitat de Petits -de 3 a 6 anys-, la de 

Mitjans –de 6 a 9 anys- i la de Grans –de 9 a 12 anys-, aquest conviuen junts i es donen 

lloc moltes trobades, encara així, la Comunitat de Petits té un edifici amb un espai 
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exterior propi, mentre que els mitjans i els grans comparteixen els espais exteriors i 

l’edifici. En quant a la construcció de l’escola, les obres van començar al 2003, es va fer 

en dues fases, primer es va construir l’edifici dels Petits, que és la part que primer es va 

posar en funcionament, el setembre de 2004, i entre un any i mig i dos més tard, es va 

acabar l’edifici dels Grans i dels Mitjans així com tots els exteriors. 

El Martinet va rebre al seu primer any a 93 infants entre 3 i 5 anys, actualment té uns 

475 alumnes distribuïts de la següent manera: 150 a Petits, 150 més a Mitjans i 175 a 

Grans, a aquesta comunitat hi ha més infants perquè al començament del projecte varen 

acollir a tres grups de 3 anys. L’escola va néixer amb un fort desig i compromís vers la 

innovació pedagògica i també amb la intenció de definir una nova imatge d’infància 

basant-se en el respecte pels processos de vida dels infants. L’any passat va ser el 10è 

aniversari de l’escola doncs, amb il·lusió i ganes, i gràcies a les oportunitats per arriscar 

i aprendre que ha tingut, el projecte ha anat avençant, optimitzant-se, reiventant-se i 

creixent. 

 

“Todo comenzó con unos movimientos de tierra, el derribo de las 

garitas del antiguo cuartel militar que aún quedaban en pie y 

acabó convirtièndose en un proyecto educativo que sorprendió a 

un pueblo entero” (Pedro Reyes, pare de l’escola, 2010). 

 

El Martinet es mou dins una línia pedagògica molt eclèctica, 

acollint idees i propostes de diversos autors i corrents, però han 

pogut recollir de manera sintètica uns eixos fonamentals en la 

seva pedagogia, que estan basats en la mirada respectuosa vers 

l’aprenentatge, el benestar com a motor de vida, els temps i espais amables, segurs i 

flexibles, el coneixement com a fruit dels processos d’aprenentatge, l’experiència i 

l’acció dels infants fonamental per a l’aprenentatge, l’autonomia i l’autogestió com a 

font de creixement personal i la creativitat de pensament, artística i de relacions com a 

factor innat en l’aprenentatge. També incideixen amb força en la intervenció dels 

mestres, coherent i respectuosa davant els infants, amb el diàleg amb l’entorn social 

proper, entenent que l’escola no és hermètica, sinó transparent. La cultura de la infància 

al Martinet està prenent valors de reconeixement, s’ha canviat la imatge d’infant gràcies 

a totes les accions vers els processos d’aprenentatge, la creació d’espais i l’oferta de 
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material que se’ls posa a l’abast, així com per el valor del projecte estètic i la funció de 

la documentació al centre.  

 

El recorregut pedagògic del Martinet és tan llarg i amb tants canvis que cal fer la vista 

enrere uns anys per a explicar breument com funcionava l’escola en els seus inicis i com 

és el Martinet a dia d’avui, en concret com s’ha transformat l’ús de l’espai exterior. La 

metodologia que abans es portava a terme seguia la mateixa línia que les escoles 

convencionals, és a dir, matèria acadèmica, presentada de manera “innovadora” com a 

tallers, i llavors com a laboratoris, però en tot cas mitja hora d'espai exterior (o pati com 

se li anomena), que es tractava d’un ambient ampli, dispers i sense moltes propostes de 

qualitat, on els infants sortien a córrer desenfrenadament i a esmorzar. 

 

 

 

(Fotografies del curs 2007/2008) 

 

Des del 2003, any que va obrir-se El Martinet, fins l’any 2010 van treballar amb aquesta 

organització d’espais i temps, i paral·lelament s’anaven realitzant observacions, 
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registres, reunions per a comparar idees i recerques teòriques i fonamentades vers altres 

tipus d’educació.  

 

(Fotografia curs 2008/2009) 

Any rere any El Martinet canviava, passava per una metamorfosi sorgida de les 

necessitats reals dels infants i mestres, fins arribar l’any 2010, quan decidiren funcionar 

per ambients, i és quan entraria en joc l’exterior com a un espai educatiu més. L’equip 

de mestres va reflexionar sobre les propostes de les terrassetes, primerament, i llavors el 

sorral, les gronxadores i altres estructures de fora que no acabaven de funcionar així 

com elles voldrien. Quan van poder observar i detectar que necessitaven fer més  natural 

el jardí, es van posar a treballar en propostes interessants que complementaven les de 

dins. 
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(Fotografies curs 2010/2011) 

 

El següent any, després de tot l’estiu pensant, organitzant i construint, el 2011 El 

Martinet- es presentava nou, es treballaria amb espais i microespais, i el jardí passava a 

ser una preocupació fonamental per a tota la Comunitat, calia posar-hi ànims i energia 

per a seguir endavant amb el fantàstic projecte exterior. En aquell moment, encara que 

poc a poc, els infants anaven descobrint que podien sortir a fora a jugar quan ells i elles 

ho necessitessin, ja que les mestres van deixar aquesta notícia a mans de la sorpresa, i 

no van dedicar-se a anunciar-ho tot d’una, també perquè s’anaven construint propostes a 

mesura que transcorria el curs. 
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(Fotografies curs 2011/2012) 

 

Això va esdevenir un canvi meravellós per a l'escola, el fet de poder gaudir de l'exterior 

en qualsevol moment, els mestres i els infants varen notar una millora en el benestar del 

dia a dia. Amb les converses amb l'Olga també he pogut extreure idees bàsiques que 

conformaven les bases del que volien que fos el seu projecte d'exterior, com per 

exemple que no volien pistes de ciment, i després d'intentar esquivar la llei tapant tot la 

pista amb terra, van haver de deixar l'àrea mínima legal sense terra, i adaptar-se de la 

millor manera al que se’ls imposava. Una frase que repeteix molt l’Olga és "de mica en 
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mica" i per a mi representa a la perfecció el procés que estan fent amb l'exterior, per 

fases, sense pressa i amb uns objectius molt arrelats als seus eixos educatius. 

El fet que s’hagin esperat vuit anys de funcionament del centre per a posar en marxa el 

projecte exterior, em sembla una contenció molt potent, de forces i energies, de ganes 

de projectar-ho tot en conjunt, i crec que aquesta espera ha fet possible la realitat actual. 

Com qualsevol tasca a realitzar, una bona tècnica d’organització és fragmentar, és a dir, 

treballar per parts, i en aquest cas l’equip del Martinet ha sabut ordenar les seves 

prioritats i, des del meu punt de vista, han encertat. Pens que és molt complicat voler 

crear tot d’una, i el fet de projectar un espai exterior i tenir la il·lusió contesa per a quan 

el projecte d’escola estigués format, amb identitat i sustentat, fa que llavors tot surti 

millor, perquè es pot focalitzar la mirada en algun aspecte concret. 

Els infants, les famílies i els mestres desitjaven espais exteriors de qualitat, que no van 

poder gaudir fins que van portar 

vuit anys en marxa, però el curs 

2011-2012, fa només quatre anys, 

va ser fonamental per a tots perquè 

es va encetar el projecte amb molta 

energia. Des dels mestres buscant 

referències teòriques, fonts 

nacionals i també internacionals, 

exemples actuals, formant-se en 

espais exteriors, llavors les famílies implicades en la construcció de les infraestructures, 

aportant noves idees i treballant colze amb colze amb l’equip educatiu. I llavors els 

infants, que havien començat a somiar l’exterior, van fer llistes del què volien tenir a 

fora, van treballar també amb les seves famílies en la planificació i en el procés de 

creació de les estructures i també en la plantació de la vegetació del jardí. 

Tothom esperava aquest canvi perquè era necessari i va ser possible gràcies a molts 

factors, però sobretot, pens jo, al fet d’esperar, i que el moment en que es va començar 

la creació dels espais de fora era l’adient, l’ideal sens dubte, i s’ha comprovat amb el 

“resultat” (que encara està en procés) del que es veu quan surts a fora; un espai i uns 

materials harmònics i naturals, arbres i plantes de diferents tonalitats i textures, terra, 

sorra i aigua, estructures amb identitat...i els infants jugant, parlant i movent-se amb 

total confiança i benestar per l'espai. 
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Al següent apartat es descriuen tots els espais i microespais que actualment trobem al 

jardí de la Comunitat de Petits del Martinet, des del punt de vista de la seva creació i del 

disseny, els objectius que pretenen, els límits que cal respectar i les accions comuns que 

es desenvolupen en cada un d'ells. El Jardí de Dalt, anomenat així a l'espai exterior de la 

Comunitat de Petits, està dividit en tres grans zones i cada una d’elles conté diversos 

microespais: 

 

JARDÍ 

 

 

 Estructura de fusta.  

 

 

Objectius: 

Oferir opcions de moviment, com són el balanceig, 

l’escalada vertical i els salts. 

Material, elements:  

- Estructura de fusta amb gronxador i corda, construïda per Martin (artesà local) l’any 

anterior, i col·locada aquest mateix curs escolar. 

- 2 hamaques vermelles. 
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Accions: Els infants s’enfilen a l’estructura, fan equilibris, passen d’un tronc a un altre i 

es despengen per la corda que en penja. Sovint, quan la intenció és de despenjar-se per 

la corda l’agafen des de baix abans d’enfilar-se i proven d’enfilar-se sense deixar anar la 

corda. El gronxador es un cabàs i recull més al nen que s’hi asseu. Els infants es 

gronxen drets, asseguts i tots sols o en companyia (un empeny l’altre o s’hi pujen dos o 

tres a sobre). A les hamaques es gronxen relaxats mirant les branques i fulles dels arbres 

que hi ha damunt seu i poden quedar allà durant llargues estones, altres vegades, agafen 

impuls des de la muntanyeta, giren la corda i després es deixen anar per girar a gran 

velocitat o es gronxen amb energia, asseguts, de panxa, etc. També en les hamaques 

podem observar infants sols o en parella, ficats de manera diferent a l’hamaca. 

 

 Túnel de salze viu.  

 

Objectius: 

Oferir un espai d’intimitat alhora que serveix 

de mur natural, per a dividir microespais del 

jardí. 

 

Material, elements: 

Va ser elaborat el curs 2010/2011 per un pare del centre que es dedica a això, amb ajuda 

d’altres famílies, infants i mestres, i està elaborat amb branques de salze viu, que 

floreixen a la primavera i la resta de l’any es manté viu, però sec, sense fulles. 

 

Accions: És un espai que convida a cercar insectes, a amagar-se, a representar un joc 

simbòlic (un castell, una casa, un vaixell, un tren…). En aquest espai els nens i nenes 

troben un racó més recollit i íntim dins el jardí, on acudeixen per a estar sols, o en 

companyia, hi passen simplement caminant per dins per a anar d’un lloc a un altre, o es 

persegueixen utilitzant el túnel com a mur entre dos infants, que s’intenten atrapar. 

 

 Espiral de troncs.  

Objectius: Oferir un espai estètic per a desenvolupar el 

joc motriu, els equil·libris i els salts sobretot.  
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Material, elements: 

En aquest espai hi trobem un seguit de troncs d’arbre de diferents alçades (50 

centímetres aproxidament) disposats en forma d’espiral, la qual conté en el centre un 

arbre. Aquests troncs van ser donats per l’ajuntament de Ripollet durant el curs 

2010/2011. 

 

Accions: És usual veure seguir el recorregut, fer equilibris, anar endavant i endarrere i 

saltar cap a la terra o cap a el següent tronc. A vegades, també es converteix en un punt 

on asseure’s a conversar, planejar obres de teatre improvisades, jocs o projectes en 

grup...També s’ha observat com els infants verbalitzen els nombres cada vegada que 

van saltant i avançant troncs; un (salt), dos (salt), tres (salt)... 

 

 La cabaneta.  

 

Objectius: 

Oferir un espai d’intimitat i de joc simbòlic, 

sobretot. També és pretén l’objectiu de 

fomentar l’escalada, ja que és possible 

romandre a la teulada, i per això cal trepar-hi. 

 

Material, elements: Va ser dissenyada pels infants quan encara es treballava amb la 

metodologia de tallers, abans de 2010. Al de fusteria els infants van imaginar la cabana 

pel seu jardí i un pare arquitecte va revisar el disseny per a que fos viable. Així es va 

crear, van venir unes quantes famílies i en una tarda van muntar la cabana de fusta 

(abans tenia el sostre de lona, però fa uns anys van posar-li de fusta per a poder pujar-

hi). 

 

Accions: Enfilar-se a la teulada, desenvolupar el joc simbòlic (casa, tenda, pares i mares 

i venedors, o superherois/nes), amagar-se, refugiar-se (per escapar d’algun joc per 

exemple). També s’observa que la teulada serveix com a refugi i espai tranquil per a 

estar en intimitat (màxim poden 3 infants a sobre), i alhora esdevé una posició de 

superioritat, davant aquells que romanen al terra, que normalment volen pujar-hi i 

s’esperen abaix, sense baixar la vista. 
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 La taula de cuinetes.  

 

Forma part del microespai de la cuina, a la terrasseta, però 

està al costat de la cabaneta.  

 

Objectius: 

Oferir continuitat al joc simbòlic entre la cabaneta i el 

microespai de cuinetes situat a les terrassetes, i oferir un 

espai a l’altura dels infants que permeti la col·locació 

d’objectes i materials, l’observació, el diàleg i 

l’experimentació.  

 

Material, elements: 

Elaborada amb fustes únicament, i permet l’ús de tot el material de la cuineta. Aquest és 

un moble adquirit a l’hora que es va dissenyar l’espai de la cuineta, a les terrassetes. 

 

Accions: Aquesta taula serveix pel joc simbòlic de cuinar, dinar, sopar, esmorzar...Quasi 

sempre s’utilitza per a desenvolupar l’acte de menjar, algunes vegades també esdevé un 

laboratori o taula de reunions, però majoritàriament les accions són simbòliques, 

manipulatives i experimentatives.  

 

 Camí de troncs.  

Objectius: 

Serveix com a separació dels espais de 

gronxament i la cabaneta, alhora que te 

l’objectiu motriu de poder pujar-hi (com als 

altres troncs en espiral) i també ofereix la 

possiblitat d’asseure-hi per a una activitat més 

calmada. 

 

Material, elements: 

Es tracta de sis troncs tallats, d’entre 50 i 60 centímetres d’altura, disposats en filera 

irregular i situats al costat de la cabaneta, també proporcionats per l’ajuntament de 

Ripollet l’any 2011. 
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Accions: 

Els infants s’hi enfilen, hi fan equilibris, s’empuxen i fan caure l’altre, s’hi asseuen i de 

vegades hi recolzen el material per a “cuinar”. Esperen asseguts el seu torn per a pujar a 

la cabaneta sense baixar la mirada de la teulada. 

 

 Gronxadors i escales.  

 

Objectius: 

Gronxar-se pot ser per l’ésser humà sinònim de 

benestar, de tranquil·litat i és que, segurament, 

com diuen alguns autors, connecta amb records 

de la nostra vida intra-uterina. Pujar a un 

gronxador o a les escales de corda no és una 

tasca fàcil de primeres, té un moviment que connecta amb la inestabilitat i cal un cert 

equilibri. El coneixement del propi cos en relació amb aquests objectes i els múltiples 

moviments que poden esdevenir és el sentit d’aquest espai.  

 

Material, elements: 

Un gronxador rodó i quatre escales a la zona dels arbres, 

una d’elles triangular (Jugar i jugar) i un gronxador de corda 

lligada entre dos arbres. El material únicament són cordes 

de cotó i fustes, comprades i aconseguides amb ajuda de 

familiars i mestres, i es van situar a aquest espai durant el 

curs 2010/2011. 

 

Accions: A vegades queden una estona pensant i observant 

els altres com es gronxen, però normalment van directes al 

microespai i comencen per gronxar-se poc a poc, llavors pujen poc a poc i 

progressivament els esglaons de fusta, i alguns fins i tot deixen de banda l’acció de 

gronxar-se, i escalen a l’arbre que les subjecta. Es poden observar infants sols, o en 

grup, esperant els torns o tots alhora en moviment, perquè esdevé un espai ampli i amb 

diverses opcions de balanceig. 
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 Sorral.  

 Objectius: 

La finalitat d’aquest espai és que els infants 

puguin manipular i experimentar amb aigua, 

sorra de manera directa o amb eines com 

pales, rastells, carretons, en definitiva, tenir un 

contacte directe amb elements naturals. 

 

 

 

Materials, elements:  

A l’inici, el sorral tenia petites dimensions, la sorra es contenia en un espai que no 

donava llibertat d’experimentació, per això es va voler ampliar aquest espai, per la seva 

riquesa de joc i aprenentatge i per la comoditat de tenir tota la sorra contesa sense que 

surti dels límits. Aquesta acció es va dur a terme durant el curs 2011/2012, on es van 

proposar també idees com la ampliació d’aquest sorral en un espai de transició, com van 

ser els bambús. 

El sorral conforma un microespai ampli, delimitat amb troncs grans d’arbre, que 

contenen la sorra i d’on no es poden treure els materials que se’ls ofereix. Al sorral està 

situada la única font que hi ha a l’exterior, els canals d’aigua fets de fusta i la torre de 

fusta (prefabricada i comprada). 

 

A més, els infants disposen d’objectes i material per a manipular la sorra, l’aigua i altres 

elements que puguin posar en joc: 

- 6 galledes de plàstic.  

- 6 pales de plàstic curtes.  

- 2 pales de mànec llarg. 
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- 2 pales metàl·liques acabades en punxa. 

- 2 pales metàl·liques.  

- 3 rasclets metàl·lics.  

- 3 regadores taronges i 1 verda més gran.  

- 17 bols de plàstic.  

- Diverses canyes de bambú partides per la meitat longitudinalment.  

- 2 carretons.  

- 2 tines de fusta.  

- Diversos troncs de mides i formes diferents.  

 

Accions: S’observa els infants fer preses, fer forats, amuntegar fang, fer circuits d’aigua, 

canals, fer menjars , omplir i buidar, aplanar, tocar revessant els recipients quan estan 

plens, transportar, provar amb els pesos, botar dins els bassals, ficar els peus dins les 

tines, etc.  

Sovint, una de les coses més divertides i interessants per als infants és transportar la 

sorra d’un lloc a l’altre, a més de fer-ho amb les galledes també ho poden fer amb dos 

carretons, ja que el sorral és gran i permet aquesta mobilitat dintre d’ell mateix.  

A prop de la font hi ha un canal de fusta per on els infants poden deixar córrer l’aigua o 

la sorra. També hi ha un tronc com a esglaó on poden enfilar-se els més petits i/o els 

que no arriben.  

Els infants també fan canals d’aigua, rius i pous fent excavacions a la sorra. També 

sorgeixen situacions de joc simbòlic quan omplen els bols de sorra que esdevenen en el 

seu joc pastissos, sopes i tota mena d’àpats diversos. Amb els troncs de vegades hi fan 

piles i altres esdevenen ponts pels rius que hi construeixen, o també els transporten d’un 

lloc a un altre, pel simple plaer de moure’ls. 

 

La font està al fons i un dels cantons del 

sorral. Aquesta és fàcil d’activar i està a 

una alçada accessible pels infants. Els 

infants omplen una gran varietat de 

recipients d’aigua i a vegades simplement 

es banyen les mans o altres parts del cos 

per sentir i mirar l’aigua caure amunt 
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d’ells. També van a omplir galledes d’aigua per a la cuina o a rentar estris d’aquest 

mateix microespai.  

El canal és una construcció de dos canals de fusta que fan un conducte descendent per 

on els infants deixen caure l’aigua. A vegades també alineen objectes o els estris del 

sorral als canals fent agrupacions per característiques sensorials, com color o aspecte.  

La torre és una construcció de fusta comprada el curs 

2010/2011. Disposa d’un pis elevat, i a més crea a baix un 

sorral delimitat pels costats de les columnes base de la torre, 

per tant, la torre té dos pisos. El joc sol ser simbòlic, encara 

que també s’amaguen, es refugien, miren des de dalt cap a 

tots els costats, cerquen a companys i els criden, etc. 

 

 

 

 

 Passeig de bambú.  

 

Objectius: 

Pensat per a crear un altre espai íntim del 

jardí, un racó secret. 

 

Materials, elements: 

Està elaborat amb canyes de bambú 

vives, creant un passeig d’uns quatre 

mestres de llargada, i creant un cantó ocult entre el mambú i les barreres que delimiten 

l’exterior de l’escola. Va ser la ampliació del sorral, com a un espai on poder continuar 

amb el joc que sorgia al sorral, i es va plantar durant el curs 2011/2012, quan el sorral es 

va ampliar. 

 

Accions: 

Els infants s’hi poden amagar, asseure’s i parlar, fer joc simbòlic, descobrir vegetació i 

insectes, i sobretot romandre quan necessiten solitud o resguard (davant altres 

companys o qualque mestre). 
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 Els troncs.  

Objectius: 

Proposta d’activitat simbòlica i motriu, 

alhora que crea un espai més delimitat, no 

tan ampli i dispers, que divideix l’entrada al 

centre del jardí. 

 

Materials, elements: 

Quatre troncs d’olivera,  un d’ells està buit per dins, proporcionats per l’ajuntament de 

Ripollet. 

Accions: Un dels troncs està situat entre dues taules de pícnic, encara que és mòbil. Pot 

servir com a seient i permetre la conversa i relació amb els infants que estan a les taules 

esmorzant. Pel tronc buit juguen a amagar-se, a travessar-lo a grapes, de vegades a 

amagar-hi petits secrets. L’altre tronc no queda estable a terra i quan els nens s’hi 

enfilen oscil·la cap als costats, fent que juguin a equil·librar-se. Aquest moviment i les 

branques tallades que en surten fan que sovint sigui per ells com una moto o un alter 

vehicle, i es mouen cap als costats com si hi anessin en marxa fent curves. Alguns d’ells 

inclús fiquen un pal a un forat del davant que giren com si es tractés de la clau fent el 

soroll de l’arrancar del vehicle.  

També es pot observar com mouen els troncs per a deixar el bassal del terra lliure, per a 

poder-hi saltar a dins, i com mouen els troncs de lloc per a posar en pràctica la seva 

força. 

 

 Taules de pícnic.  

 

Objectius:  

Es van situar en aquest espai per a poder 

esmorzar els infants de 5 anys, alhora que estan 

coberts per arbres. Es tracta d’un espai de calma 

a l’exterior, on poder asseure i parlar, o jugar a 

joc simbòlic. 
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Materials, elements: 

Tres taules de picnic (taula i bancs) de fusta, prefabricades i comprades. Són un del 

mobiliari que perdura des de fa molts anys a l’escola, però les podem trobar a aquest 

espai des del curs 2011/2012, ja que abans estaven on ara trobem el túnel de salze viu. 

 

Accions: A més d’esmorzar, els infants van a asseure per a planificar accions, jocs, o per 

decidir a quin espai anar. 

 

 Les roques. 

 

Objectius: 

Tenir un element natural més a l’exterior i 

permetre que els infants escalin, realitzin salts, 

o que puguin asseure’s a sobre tranquil·lament. 

 

Materials, elements:  

Aquestes tres roques de granit enterrades romanen al Martinet des de l’inici de l’escola, 

el segon any es van comprar i les va portar una grua fins el Jardí de Dalt.  

 

Accions: 

El que més s’observa és els infants pujar i baixar, saltant i posant a prova els seus propis 

límits i capacitats en relació a ells mateixos. També el joc simbòlic: imaginen què és un 

vehicle (moto, cotxe…)alguns que fan de conductor i els altres passatgers. Els dies que 

plou molt i es creen bassals han fet veure que pugen allà a pescar o aprofiten per a 

mullar-se saltant des de dalt de les roques al bassal. Pot ser un espai de calma també, 

d’observació als altres o d’introspecció, ja que molts infants s’asseuen i miren el que 

passa al seu voltant des d’una altra perspectiva. 

 

 Els arbres.  

 

Objectius: La vegetació alta permet protecció davant les 

precipitacions o el sol intens, alhora que fa de tancament i provoca 

una sensació d’acolliment a l’exterior. A més, no podien faltar els 
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arbres per les seves qualitats sensorials i els canvis que sofreixen durant les diverses 

estacions; les fulles seques cauen al terra, les verdes queden a les branques, etc. Un altre 

dels objectius dels arbres és crear un entorn natural, com és obvi, i aportar un element 

que permeti escalar i enfilar-se per les branques. 

 

Materials, elements: 

Són arbres de fulla caduca, quasi tots, com 

pollancres i arces. 

 

 

Accions:  

- Pujar per les escaletes de corda.  

- Pujar amb l’ajuda del mur de contenció.  

- Fer salts des de dalt o deixar-se caure agafats a una branca amb els braços. 

- Sol passar que un descobreix la manera de fer-ho (pujar o baixar), obre el camí, i els 

altres ho imiten i es posen a prova també.  

- Mirar des de dalt una bona estona i romandre tranquil. 

- Tenir petites converses de dalt a baix. Sobretot explicant la vivència d’haver-ho 

aconseguit. 

- També els arbres serveix de “salvo” quan juguen a fet i amagar, o a encalzar-se. 

 

TERRASSETES  

 

 

 

Les terrassetes estan concebudes com un espai d’acció més de detall, un espai entre el 

dins i el fora, com una transició, un previ. Són els microespais que hi ha entre els espais 
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de dins i l’espai exterior, i entre ells estan separats per jardineres o prestatgeries. Es 

tracta de propostes intermitges entre el que es fa a dins i el que es fa a fora, són 

microespais d’acció calmada en general. 

 

 La piscineta d’animals aquàtics.  

 

 

 

Aquest espai es situa a la terrasseta de l´espai de la sorra, de tres anys. Hi ha una 

piscineta de metacrilat transparent, d’uns 10 centímetres de profunditat, amb aigua i 

ofereix diferents materials disposats en un moble annex de fusta, que colinda amb el 

passadís.  

 

Objectius: 

Aquesta piscineta cobreix les necessitat del joc amb aigua, alhora que posa a l’avast dels 

infants animals d’aigua, per a dur a terme el joc simbòlic sobretot. 

 

Materials, elements:  

Aquest microespai es va posar a l’avast dels infants durant el curs 2013/2014, una 

vegada pensats els objectius i la seva situació a l’exterior. 

Els materials que trobem per a jugar a la piscineta són els següents: 

- Animals marins de plàstic dur 

(balenes, dofins, taurons, peixos, 

tortugues marines, pops, lleó marí, 

morsa, ...).  

- Petxines de tots tamanys.  

- Pedres blanques.  

- Pedres volcàniques grans.  
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Accions: Es duen a terme jocs de manipulació i simbòlic. Els infants acostumen a 

simular escenes de persecucions entre els diferents animals, escenes domèstiques i 

familiars adaptades als animals o també extrapolades de la televisió… De vegades si no 

hi ha cap element a la piscina d’aigua és fàcil que els nens iniciïn un joc més aviat 

d’activitat amb l’aigua (esquitxant amb qualsevol dels objectes dels que disposen) i cal 

redirigir-los a un altre espai més adient, com la taula d’aigua, o al contrari, convidar-los 

a fer un altre tipus de joc a la piscineta. 

 

 Tines d’aigua.  

 

Objectius: 

Oferir un espai de manipulació i 

experimentació amb l’aigua, i amb 

l’ajuda d’altres materials 

complementaris. 

 

 

Materials, elements:  

El curs 2011/2012 es va canviar la manera de jugar amb les 

tines; es van situar a les terrassetes i es van combinar diferents 

materials per a que fos un espai de manipulació i construcció, 

no únicament d’omplir i buidar, com era abans. 

 

Aquest microespai disposa del següent: 

- Sis tines de fusta grans i una de més petita.  

- Tres caixes grans de fusta i quatre de petites amb el següent 

material, disposat en forma d’ela entre el finestral de l’espai 

de natura: troncs, pedres, pinyes i la cantonada que dóna a la 

terrasseta amb canals de fusta, troncs i regadores de metall.  

 

Accions: El més comú es veure com 

construeixen canals i trasvassen l’aigua 

d’una tina a l’altre. Els més grans posen 
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algun tronc per permetre la connexió entre tines i canals. Llavors hi aboquen aigua per 

veure com circula. Els més petits sovint a aquesta zona simplement es dediquen a 

abocar aigua amb les regadores dins les tines i de vegades s’hi fiquen amb botes per 

xipollejar, o fiquen tot un material (per exemple pinyes) a dins d’una de les tines. 

Omplen les tines de pedres, troncs i pinyes, fent grans piles i sovint acaben regant-les 

per damunt amb aigua. Els agrada la sensació de posar a prova la seva força amb els 

materials més pesats i llençar-los a les tines, i si hi ha aigua millor, perquè s’esquitxen. 

Altra cosa que fan amb les regadores sovint és agafar l’aigua per regar les plantes 

properes. Únicament a la tina més petita els infants hi troben aigua, en les tres tines del 

costat poden jugar a construir canals que sovint disposen per la vora de la tina o que 

connecten d’una tina a l’altra, o també trasbalsar l’aigua amb les regadores.  

 

 Taula amb cabaneta de fusta i ninos.  

 

Objectius: 

Aquest espai està dissenyat per a fer 

joc simbòlic, sobretot. 

 

 

Materials, elements: 

Aquest material també roman al jardí des de fa molts anys, però ho han enfocat de 

manera diferent, i finalment l’han situat a les terrassetes amb uns objectius nous i 

concrets. Hi ha una taula gran rectangular de fusta de l’altura dels infants. El material 

està distribuït en diferents cistells de vímet que es col·loquen en el prestatge de sota la 

taula i en una caixa gran de fusta que es situa a la paret de davant entre les dues 

finestres.  

El material que se’ls ofereix és 

el següent: 

- Ninos de fusta articulats amb 

roba.  

- Ecoblocs (blocs de construcció 

fets amb troncs petits). 

- Cabana de fusta amb mobiliari.  
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Accions: El joc simbòlic és l’estrella d’aquest microespai; hi representen escenes de la 

vida quotidiana o s’inventen històries fantàstiques. Potser comencen amb pocs elements 

i a mesura que avança el joc hi van afegint, construint, apilant, acollint nous jugadors, 

etc. D’altres només hi fan un joc de construir, confegint un espai que molt sovint 

tanquen amb piles d’ecoblocs i amb tanques, però usualment es duu a terme un joc 

simbòlic de ninos.  

Si no hi ha moltes construccions muntades o peces pel mig, alguns infant s’hi asseuen o 

s’hi fiquen a sota, com a lloc de tranquil·litat i descans, per això cal preparar l’espai de 

la taula amb alguns elements per a evitar aquestes situacions. 

 

 La cuineta.  

 

Objectius: 

Aquest microespai està pensat per a 

experimentar, manipular i fer joc simbòlic. 

Es tracta d’una proposta molt rica que no 

podia faltar a un espai exterior d’aquests 

trets.  

 

Material, elements:  

Sorprenentment aquest microespai s’ha posat 

en marxa aquest curs, i disposa d’una gran 

quantitat de material disposat en un moble 

confegit amb 14 caixes de fruita de fusta 

gruixuda, tots utensilis de cuina reals, de 

tamanys diferents:  

- Diferents estris i recipients metàl·lics de cuina (fireta), es guarden a la cuineta: plats, 

bols de diferents mides, colador, gerres, olles, cassoles, paelles, tasses, plates, motlles 

per fer pastissos i flams, setrilleres,... 

- Els pots metàl·lics amb forats, que serveixen per recollir elements naturals de l´espai 

exterior, com per exemple: fulles, pals, pedres, herbes, llavors, etc… i per classificar els 

coberts.  

- Coberteria: culleres de sopa i de postres, forquilles grans i petites, un cullerot gran i 

dos petits i barilles per batre.  
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- Una cafetera italiana petita.  

- Quatre galledes metàl·liques on es posa aigua cada matí (a l’hivern, calenta) i substrat 

universal (terra per plantes).  

- Una palangana metàl·lica gran on es posa 

aigua a la vora de la taula del costat de la 

cabaneta.  

- També hi ha 5 matolls, a la part de la tauleta i 

5 més a la part de la cuineta, que formen part 

d’aquest espai amb la intenció de fer aquest 

espai més acollidor. Encara són petits, més endavant la idea és que puguin agafar fulles 

d’aquí.  

- 2 tauletes petites a la terrasseta.  

- Una taula de fusta quadrada gran que queda enfront de la cabaneta.  

 

 Taula de l´aigua.  

 

Objectius: 

Experimentació i manipulació d’un dels 

elements bàsics i fonamentals del joc a la 

primera infància; l’aigua. 

 

 

Materials, elements:  

La taula de l´aigua era una proposta interior, però l’any 2014 van decidir treure-la a 

l’exterior per a un millor ús i goig d’aquesta. Disposa de quatre recipients grans per 

omplir d´aigua (s’omplen a principi del matí i de la tarda per l’encarregada de 

l’exterior). Al moble del costat, es guarda el material manipulatiu transparent i blanc (de 

plàstic) per experimentar amb l´aigua, com per exemple:  

- Recipients de diferents formes i mides.  

- Setrilleres i gerres de plàstic.  

- Xeringues.  

- Tubs de plàstic.  

- Pedres petites blanques.  

- Taps de suro. 
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- Tubs de metacrilat.  

- Pales grans i petites.  

- Motlles per fer glaçons (es fa ús del congelador).  

 

També disposen del següent equipament 

per a jugar a aquest microespai: 

- Botes d’aigua grogues de l’escola.  

- Hi ha 6 impermeables blaus penjats a 

la paret (que delimiten també el nombre 

d’infants que hi poden jugar alhora). 

 

Accions: El què més veiem és experimentació i manipulació a partir d’omplir, buidar, 

passar aigua per tubs més prims o més gruixuts, per embuts, etc.  

Sovint omplen fins a vessar i continuen omplint, veient com desborda l’aigua pels 

costats, o llencen en l’aire l’aigua amb les xeringues fins arribar al sostre i mullar-lo. 

També hi aboquen pedres als recipients que deixen reposar al fons del recipient o taps 

de suro que queden surant a la superfície, així com els glaçons, que remenen a vegades i 

que també els agrada llepar enmig del seu joc. Desenvolupen el joc simbòlic també, 

sobretot a partir dels quatre anys, i fan de cuineta o de laboratori.  

 

6. Cabanetes de vímet i animals.  

 

Objectius: 

L´objectiu d´aquest espai és que els/les 

nens/es gaudeixin amb un joc simbòlic, a 

partir del qual poden verbalitzar i crear 

escenes de joc amb joguines d’animals 

reals.  

 

Materials, elements:  

Està format per dues taules de fusta, a diferents altures, que fa cantonada i es tanca amb 

jardineres, i amb el moble de fusta per a guardar les quatre cabanetes de vímet.  

Disposen d’un cistell de vímet, també, amb animals de plàstic, quasi tots de granja. 

Aquest espai simbòlic va ser confegit durant el curs 2013/2014. 
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Accions: Dins aquest microespai solen donar-se jocs semblants als de la piscineta 

d’animals aquàtics, de famílies d’animals, d’enfrontaments o de qualsevol fantasia 

animal o extrapolada del món de les persones, simbolitzades en aquests animals.  

 

7. Sabaters.  

És adient afegir l’explicació dels sabaters 

perquè és un espai important en els moments 

en què entren les famílies dins l’escola, ja que 

els infants guarden allà les seves sabates i 

llavors entren, sempre per fora.  

També podem trobar grups d’infants que 

utilitzen el sabater com a “salvo” o molts que 

s’asseuen per a mirar la resta de l’espai exterior.  

Aquests són calaixos de plàstic blanc en una prestatgeria on els infants fiquen de dos en 

dos les sabates, quan han d’anar a dins. Quan surten s’asseuen a les fustes i es posen les 

sabates. També estan els mitjons per posar-se per entrar, un cistell amb mocadors de 

paper i un cistell pels mocadors utilitzats.  

 

MIRADOR 

 

S'anomena mirador a la part de l'espai exterior des d'on es pot veure la part d’abaix, que 

és l'exterior de mitjans i grans. Es tracta d'una superfície que consta de tres quartes parts 

de ciment, i una zona de terra on trobam els arbres i l'estructura sonora.  

Aquí, degut al terra, hi trobem la proposta de les bicicletes, quan hi ha més d'una 

acompanyant a l'exterior, sinó realment ni tan sols els deixen anar a la part del mirador 

perquè no està supervisat per ningú i dóna a la part de les escales dels grans. És una 

zona de l’espai exterior que necessita més propostes, i per tant, és el següent esglaó del 

projecte d’exterior. A continuació s’expliquen els microespais que hi ha al mirador:  
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 Piscina de la cabaneta.  

 

Objectius: 

Es tracta d’un espai delimitat amb la finalitat de poder desenvolupar un joc simbòlic, 

sobretot, encara que també es preveuen accions de manipulació i experimentació amb la 

terra. 

 

Materials, elements: 

Es tracta d’una piscina de terra (quatre fustes envoltant la terra) on hi ha una cabaneta 

tipus iglú confegida amb branques flexibles corbes de morera (creada per un dels pares 

aquest any 2015). Al voltant d’aquesta hi ha petits pins plantats i altres plantes, així com 

herba grassa que es troba en fase de creixement en aquests moments. Aquesta “piscina 

de terra” (i la següent) han sigut creades per dues practicants durant aquest mateix curs; 

han reelaborat aquests espais per a donar opcions de jocs més riques i diverses. 

Disposen d’una caixa de fusta amb alguns dinosaures de mitjà tamany, de plàstic dur, 

que es deixa col·locada a la piscina de terra, i normalment es situa algun dinosaure de 

manera atractiva, per a que convidi l’acció. 

Accions: El joc que s’observa és simbòlic, o d’amagatall per a infants que juguin a fet i 

amagar amb el dins i fora de la cabaneta, per exemple. Quan juguen amb els dinosaures 

representen com aquests mengen, van a caçar...es tracta d’un joc simbòlic representatiu. 

 

 Piscina de troncs i escorça.  

 

Objectius: 

De moment aquesta segona piscineta 

està pendent de repensar i modificar, 

però tal vegada l’objectiu que més 

predomina és l’estètic, ja que no 
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provoca joc, simplement moviment de pujar i baixar, així com zona de tranquil·litat o 

d’amagatall (quan no es pot accedir al mirador). 

 

Materials, elements: És el mateix tipus de piscina de terra amb una estructura piramidal 

feta amb troncs tallats i polits, sobre una capa d’escorça d’arbre seca, també dissenyada 

per practicants durant el gener d’aquest 2015. 

 

Accions: 

Els nens i nenes pujen, salten, s’asseuen...Moltes vegades fan joc simbòlic però altres 

s’hi enfilen per a buscar a algú, quan es persegueixen, o simplement per sentir-se a un 

altre nivell que no sigui al terra.  

 

 Tronc.  

 

Objectius: 

Aquest element, encara que té uns 

objectius implícits, va ser una 

proposta improvisada a l’hora de la 

creació del Jardí, l’ajuntament de 

Ripollet va fer tala d’arbres prop 

de l’escola, i al moment se li va 

ocórrer a l’equip de mestres portar-

ho al mirador, per a rompre amb l’amplitud de l’esplanada de ciment. I així va ser, entre 

famílies i mestres varen entrar el tronc de 60 centímetres de diàmetre per 8 metres de 

llarg, aproximadament. 

 

Materials, elements: 

Tronc sec d’arbre de grans dimensions. 

 

Accions: Els infants s’hi enfilen i de vegades avancen asseguts, buscant estratègies per 

anar baixant sense aixecar-se. D’altres s’enfilen a la part més baixa de les branques i 

salten des d’allà, mantenint l’equil·libri. El joc més freqüent és el simbòlic, de simular 

que van en cotxe o en un vehicle similar i en altres ocasions és un cavall o un dinosaure 

gegant, o un drac. És molt variada la quantitat de joc simbòlic que s’hi desenvolupa, 
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normalment en grups de més de 4 infants, ja que el tronc i l’espai ho permeten. A 

vegades el tronc serveix per asseure-hi i reposar, mirant els altres que juguen al mirador.  

 

 Taules de pícnic.  

 

Objectius: 

A l’igual que a les taules del jardí, la seva 

finalitat és la de fer-les servir per l’esmorzar 

dels infants de cinc anys, ja que és un espai 

molt agradable on poder esmorzar tranquils, 

gaudir del sol i romandre asseguts.  

 

Materials, elements: 

Taules de fusta de picnic, situades a aquest espai durant el curs 2011/2012. 

 

Accions: És un espai per a esmorzar, encara que també s’utilitzen per a asseure i parlar 

quan hi ha un grup de nins o de nines, però usualment romanen més a altres 

microespais, que no pas a les taules de pícnic del mirador. També esdevé un espai on 

poder col·locar coses sobre la taula, per exemple diferents tipus de pals, pedres o flors. 

Les oliveres formen part d’aquest microespai i és un arbre que serveix per a fer ombra, i 

alhora també és funcional per a escalar, durant el temps del joc (no de l’esmorzar). 

Moltes vegades els infants pugen per necessitat motriu, altres fan joc simbòlic i diuen 

que és una nau, un cotxe, o potser qualsevol vehicle o animal que els pugui transportar a 

altres llocs.  

 

 Estructura sonora.  

 

Objectius: 

Oferir un espai per a gaudir de la sonoritat i 

permetre manipular objectes sonors de 

manera lliure. 

 

 

 



57 
 

Materials, elements:  

Es tracta d’un ensablament d’objectes quotidians i/o naturals que 

es va començar uns anys després d’obrir el centre, de 2008 a 

2010. 

Els materials utilitzats són:  

- Roda de bicicleta amb elements metàl·lics i boletes als radis.  

- Tres cordes amb cocos, closques de nous i petxines.  

- Tubs de metall disposats com un xilòfon que a l’entrexocar-los 

fan escala musical.  

- Xarxa de fil de pescar amb elements metàl·lics: claus, xapes,...  

- Corda amb tres esquellots de tres mides diferents.  

- Pals per picar a les diferents parts de l’estructura ( en fase d’instal·lar uns de 

permanents, lligats a l’estructura ).  

  

El mateix microespai ofereix més materials 

separats de la pròpia estructura sonora, però amb 

els mateixos objectius: 

- Canyes de bambú clavades a terra (permet 

passar un pal pel damunt i experimentar el seu so).  

- Caixa xinesa gegant (disposada a terra).  

- Timbal de tronc (a terra). 

- Tronc amb talls per fregar-hi amb un pal.  

   

 

Accions: Els infants peguen cops forts als “instruments” i 

mouen amb diferents intensitats la roda, i altres elements de 

l’estructura, mentre gaudeixen del soroll que estan produint. A vegades es veu una mena 

de competició per a veure qui copeja més fort els materials, els hi fascina el soroll fort. 

 

 

 

 

 



58 
 

 Pebrer. 

Objectius: Es pretén fer del Mirador un espai més natural 

alhora que es proposa un espai d’intimitat, diferent a la cabana 

o als túnels vegetals del Jardí. 

 

Materials, elements: 

El salze pebrer és un arbre que fa més de quatre metres d’altura 

i les seves branques cauen a sobre d’ell, deixant que les fulles 

facin una selva interna, íntima, que serveix d’amagatall, un 

espai acollidor i tancat. Està situat al darrera de l’estructura sonora (es pot apreciar a les 

fotos del mirador). 

 

Accions: Molts infants agafen fulles i fruits d’aquest arbre per a jugar llavors a la 

cuineta, o a l’espai de la natura i fer menjars o pocions, manipulant i experimentant amb 

allò que prové de l’arbre i altres elements com aigua, sorra o altres dels espais interiors. 

Les accions que més sovint s’observen són amagar-se d’altres companys, o amagar 

alguna cosa que no es pot treure a l’exterior (superant els límits imposats), però també 

en el moment que hi ha bicicletes i patinets els infants utilitzen l’arbre com a espai 

simbòlic, on arriben, aparquen i “entren” (representant una casa), quasi sempre en petits 

grups. 

 Bicicletes i patinets.  

Algunes tardes s’obre el mirador i els nens i nenes 

fan joc amb bicicletes i patinets que es guarden a 

sota l’escala d’emergència (que baixa des de dalt 

de l’edifici de Grans i de Mitjans) i es recullen un 

cop finalitzada la tarda. El recorregut és el del 

propi mirador, no poden anar a la part del darrera ni a la terra del Jardí. Sovint 

s’improvisen curses multitudinàries i demanen que els fem el compte enrere i donem la 

sortida, i normalment volten el mirador o fan anades i tornades. També es produeix el 

joc simbòlic, sobretot en nines, i verbalitzen que fan passeigs, van a veure amigues… 

Es tracta d’una proposta rica que permet a tots els infants poder utilitzar algun vehicle, 

aprendre com funciona, caure, superar-se a un mateix i als companys també, i alhora, 
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implícitament, es treballa l’equil·libri sobre rodes, el control de la velocitat i els 

reflexos. 

 Guixos.  

L’objectiu és que els nens i les nenes gaudeixin 

dibuixant amb guixos de colors al terra en un espai 

ampli, que els permet implicar tot el cos i fer un 

moviment molt diferent al que poden fer amb el traç al 

paper. Hi ha un petit recipient de fusta per guardar-los i cal insistir en que els recullin, ja 

que sovint es perden per l´espai exterior.  

Els agrada la sensació de no tenir límit d’espai per dibuixar. Sovint hi dibuixen cases i 

espais on poder entrar i ser-hi a dins, o circuits per a les bicicletes i els patinets, amb 

carreteres i camins que cal seguir. També dibuixen xarranques (jocs de sòl) i hi juguen, 

o poden dibuixar la silueta d’una mà, o del cos sencer. Els més petits es dediquen a 

impregnar el ciment amb color, i altres ja comencen a fer dibuixos a gran escala.  

 

4.2.2. Accions dedicades al jardí 

Com ja ha quedat comprovat, el jardí de la Comunitat de Petits del Martinet és un espai 

natural de qualitat i com a tots els espais necessita una cura especial. Des de que 

l’exterior està obert com a un espai més, s’han elaborat una sèrie 

de pautes i accions dedicades al manteniment i a la millora 

d’aquest, com cada espai, disposa d’un document amb els 

microespais, fotografies, accions dels infants i maneres de 

preparar cada zona. Les documentacions del centre també parlen 

de l’espai exterior, amb intensitat, donen visibilitat a la vida al 

jardí, i, finalment, també s’ha creat una Comissió de jardí, on 

col·laboren famílies i mestres, es pacten dies i horaris per a fer 

les tasques.                                        

   (Fotografies del passadís de la Comunitat de Petits) 
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Documentació 

Aquesta és una petita mostra del document de l’Espai exterior, elaborat per les mestres 

que romanen al Jardí, i es crea mitjançant recursos com notes de camp, observacions i 

càmeres de fotos. Aquest document és la base de l’espai exterior de la Comunitat de 

Petits, i és dinàmic i flexible, és a dir, cada any es refà per el/la responsable/s d’aquell 

espai, afegint i modificant informació, fotografies i observacions dels infants a l’espai.  

Tots els espais de la Comunitat tenen un document on s’explica la distribució, els 

materials i la descripció, en general, de cada microespai, a més de fotografies que fan 

les mestres de moments màgics i també d’exemples reals que creuen que es relacionen 

amb la teoria i els fonaments en els quals elles creuen. També trobam un apartat envers 

accions què fan els infants de manera espontànea i alguna breu explicació del joc que es 

duu a terme a cada microespai en concret. És un informe del que es veu al jardí de 

l’escola, orientatiu i descriptiu, molt útil per a les persones nouvingudes, o externes al 

grup de mestres i alhora una eina d’avaluació. 

 

 

A més d’aquestes accions, l’espai exterior és un pilar fonamental en els eixos de 

l’escola, per aquest motiu se li fa homenatge a través de les documentacions que 

s’elaboren en petites comisions entre persones de l’equip de mestres. Als passadissos de 

la Comunitat de Petits trobem exemplars meravellosos que fan visibles els beneficis 

dels infants movent-se i jugant a l’aire lliure, fins i tot un dels espais (grup 5 anys) 

s’anomena “Espai de la natura”, conté materials natural i més documentacions vers 

aquesta temàtica. A continuació s’exposen els plafons que omplen de vida les parets del 

Martinet. 
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Aquesta documentació que es mostra primerament, la trobam situada a l'espai de la 

natura, del grup d'infants de cinc anys aquest curs. Es tracta d'un plafó confeccionat per 

la Meritxell Fontanet, la responsable en aquell moment de l'espai. Fa dos anys que 

aquest espai es va crear, poc a poc, i ella alhora va decidir documentar els processos 

infantils relacionats amb el contacte amb la natura. Es tracta de donar importància al 

vincle amb allò natural i a la relació amb un mateix, i amb ajuda de fotografies dels 

infants del Martinet. 
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La següent documentació la trobam al passadís d’aquesta Comunitat i el seu títol és 

bastant explicatiu. El text prové d'uns mestres de les escoles infantils verdes de 

Dinamarca, i les fotografies les varen realitzar l'equip de mestres del Martinet. 

     

 

“Tocant el món” és la documentació extreta del llibretó “...a fora” i es va crear per al 

desè l’aniversari de l’escola, utilitzat en l’exposició “Tot esdevé petit i gran alhora” i 

narra les vivències dels infants als jardins del Martinet. 

 

La última documentació és la més extensa i elaborada, es tracta d’un llibre de 

documentació que explica la vida a l’exterior del Martinet; què necessiten els infants, 

què se’ls ofereix i perquè, quins jocs o històries sorgeixen a l’espai exterior, també hi ha 
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mostra de fotografies i frases dels infants. La primera edició va ser al juny de 2012, i la 

segona l’any passat, el març de 2014, i fou escrit i dissenyat per Meritxell Bonàs, Lídia 

Esteban, Txell Fontanet, Olga Romera, Maria Torner i Isabel Trias (mestres de tot el 

centre) i amb el suport de l’Associació d’Amics d’El Martinet. 

Les reflexions de totes les mestres, i les seves 

fotografies, composen una recopilació d’idees al 

voltant de l’espai exterior, de l’espai natural, que 

les relacionen amb referents pedagògics, i les 

fonamenten, mostrant el què s’evidencia a 

l’escola. En definitiva, és una obra d’art alhora 

que un llibre creatiu i d’alta qualitat amb una base 

sòlida en referència als infants i la seva relació 

amb la natura. 

 

El manteniment del jardí 

Partint de la base que les famílies al Martinet són concebudes com a element fonamental 

en la tasca educativa dels infants i del desenvolupament del projecte d'escola, la creació 

de l'espai exterior ha estat possible, en gran part, gràcies a aquest suport entre família i 

escola. Des del començament de l'escola, pensant i aportant idees al grup de mestres, ja 

es començava a respirar cooperativisme, i llavors a l'hora d'elaborar materials i 

estructures per a l'exterior es va remarcar el paper de les famílies dins El Martinet. Es 

requeria ajuda perquè les mestres a més tenien altres feines, i des de l'escola es va 

demanar a les famílies la col·laboració en el projecte d'exterior, i finalment la resposta 

va ser positiva, d'implicació i de ganes d'actuar pel bé dels infants. Com em comentava 

l’Olga, el pont de Desembre de l’any 2011, quan es van coordinar els mestres i les 

famílies per a treballar, es va crear un ambient de cooperació, de benestar fins i tot, i van 

ser uns dies especials, que sempre recordaran amb alegria per tota la feina que els hi va 

portar, i per totes les connexions, relacions i vincles que es varen crear (entre persones i 

entre persones i el centre en la seva totalitat). "Va ser emocionant veure a tothom 

enfeinat, treballant tos plegats", diu l'Olga literalment a una de les converses, i explica 

que construïen, plantaven i transportaven materials i tots els elements per a crear un 
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exterior confortable i de qualitat per als infants, que tothom ho tenia clar i estava 

disposat a dedicar-li el seu temps i en energies. 

Així doncs, l’espai exterior del Martinet sense ajuda de les famílies no hagués estat 

possible, o hagués tardat uns anys més en estar en marxa com està actualment. Es va 

crear una Comissió del Jardí, com també hi tenen d'altres temàtiques, per al 

manteniment d’aquest, però cal esmentar que actualment no estan rebent suficient ajuda 

per a cuidar la vegetació i les estructures de l'exterior, així com tampoc per arreglar les 

bicicletes o qualsevol altre material que s'està fent malbé amb el temps. Em van 

comentar les mestres que abans les famílies s'apuntaven a la graella que elaboren amb 

els horaris i tasques per a regar o per a canviar cordes de les gronxadores, per exemple, i 

cada setmana hi havia gent diferent que s'oferia a ajudar amb el jardí, però durant aquest 

curs han notat que la participació ha minvat, la iniciativa ja no ve de les famílies, sino 

que ara des de l'equip de mestres es reclama la seva ajuda urgent, amb missatges que 

comencen, per exemple així: "S.O.S jardí!". Les mestres diuen que tal vegada les 

famílies, sobretot les nouvingudes, ja veuen l'escola com a un producte, és a dir, com un 

projecte acabat, i pasen desapercebut que encara està en creixement, que les mestres hi 

dediquen moltes hores i esforç a l’espai exterior. És importantíssim que les famílies 

col.laborin amb l'equip per a mantenir els espais de l'escola, i han de conscienciar-se 

més amb el jardí, ja que requereix un manteniment constant, pel seu caràcter natural, 

exposat a l’aire lliure i, per tant, canviant. 

 

4.2.3. Vivències i sentiments vers el jardí de l’escola 

Per a concloure amb el treball de camp, he cregut necessari representar amb imatges i 

frases dels propis infants i de les mestres de la Comunitat de Petits la vivència a l’espai 

exterior. Des de la meva òptica he fotografiat moments significatius al jardí del 

Martinet, he observat durant hores alguns aspectes en concret, he pogut realitzar notes 

de camp amb converses dels infants, i també he considerat necessari preguntar 

directament als infants envers l’exterior. Amb la documentació que exposaré a 

continuació voldria fer visible l’ambient natural del jardí, el benestar que es respira i 

quines idees i sentiments sorgeixen vers aquest espai. 
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 Ella és una nena de 4 anys que usualment 

juga sola, sense cap problema. Li encanta 

estar a fora, embrutar-se i netejar, sempre que 

marxa de la cuineta tira tota l’aigua que pot al 

terra i escombra cap a la terra per treure tota 

la brutor. Fins que no acaba de netejar no es 

queda tranquil·la, encara que els companys ja 

siguin a l’espai o sigui hora de marxar. 

He passat hores observant la manera de fer de l’Ainhoa, sempre molt atenta en tot el que 

fa, concentrada i calmada, mirant-ho tot des de molt a prop i fent moviments 

mil·limètrics per a transvasar aigua, per exemple, o per a omplir de terra fins el límit els 

recipients de la cuineta. 

 

“L’espai exterior és un espai obert, natural, on els infants poden ser ells i cercar allò que 

necessiten en cada moment” (Carol, mestra 3 anys). 
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 Al Martinet mai fa mal temps, sempre hi ha 

algú amb ànims per a sortit a ballar sota la 

pluja, a mirar com cauen les gotes sobre el 

paraigües o a expimentar amb el fang que es 

crea al terra. Les mestres i els infants surten 

ben equipats i no hi ha tempesta que els aturi. 

 

Què aprenen els infants a l’exterior?  

A deixar-se sentir, a viure el seu cos, a experimentar fred, calor, mullar, ple, buit, espès, 

rugós, alt, baix i un llarg etcétera de qualitats que hi ha al món i que poden viure dia a 

dia. (Carol, mestra 3 anys). 
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”Possibilitat de gaudir en un entorn urbà 

entre mans d’un espai natural ben pensat 

per gaudir de les plantes, els animalons, 

el paisatge” (Dora, mestra 5 anys). 

 

 

El temps lectiu, per anomenar-ho d’alguna manera, pel seu caràcter flexible, permet 

treballar l’exterior alhora que els infants juguen lliurement per l’espai. Cada mestra pot 

veure o proposar alguna acció que es pugui realitzar inclús amb els infants, en aquest 

cas l’Olga decidí netejar la paret d’heura perquè havia invadit part del sorral. Durant tot 

un matí va dedicar-se a podar i arreglar el terra, a treure material que s’havia quedat 

atrapat dins l’heura, i amb l’ajuda dels infants va aconseguir millorar l’estat d’aquell 

mur vegetal. Les branques d’heura durant tot aquell dia varen passar a formar part dels 

materials de joc; els infants varen cobrir tota la cabaneta amb heura, fent barreres per a 

entrar i sortir d’aquesta, es va utilitzar molt al microespai de la cuineta, propera a la 

cabaneta, i també es feia servir per a cobrir el cos de qualque company o d’un mateix, i 

convertir-se en monstre i perseguir els altres. 
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Àlex i Asaí, sempre molt fantasioses, amb històries secretes i móns imaginaris, són 

nines de 4 anys i em contesten a la pregunta “què els hi agrada fer al jardí”.  

 

Àlex: Pujar a la cabana. Asaí: 

Columpiar-me. Jugam a tot el que 

volem, que vivim al cel.  

 

 

 

 

“M’agrada estar a fora perquè fa aire” (Aimat, 4 anys). 

 

Una gran proposta del Martinet és aprofitar la pista del Mirador per a oferir bicicletes i 

patinets. Observar la velocitat que arriben a portar els infants amb els vehicles, les seves 

cares de desfogament, felicitat i emoció extrema em fan somriure cada vegada que 

observo el mirador i els records em retornen a la meva infància al camp i al carrer, amb 

els amics i cosins al parc, sempre amb tanta il·lusió per anar amb la bici, perquè sempre 

era una aventura diferent. 
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L’Oscar té 3 anys i és un infant 

amb visió molt reduïda, només pot 

veure llums amb un dels seus ulls, 

però a qualsevol li sorprèn amb els 

seus moviments segurs i fermes, 

amb l’amplitud de la seva 

orientació i sobretot amb les ganes 

de superació motriu que li 

caracteritza. Els troncs en espiral tenen l’objectiu de fomentar l’equil.libri, complex per 

a infants petits, amb les cames curtes i les distàncies encara no assumides totalment. Pel 

que fa l’Oscar, vaig quedar fascinada davant la seva persistència i la imitació que 

portava a terme, amb ajuda d’un company coetani, pujen i baixen dels troncs, passen 

d’un a l’altre consecutivament i fan bots a la terra. Tenen una energia desbordant, alhora 

que es repira paciència i cura per no fer-se mal, i es pot observar tot d’una la delicadesa 

i l’amor que despren el company vers l’Oscar. 
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Els grans constructors del Martinet, 

a més de construir amb sorra i aigua, 

amb fang i amb fustes, són experts 

en la creació d’aqüeductes. Les tines 

grans, les canals de fusta, els troncs i 

les roques són els elements de 

construcció principals, i amb la 

regadora plena d’aigua, deixen caure 

el fi “xorro” observant com va 

caient d’una canal a l’altre, fins arribar, a vegades, a la tina del final del tot. Els infants 

s’ajunten perquè saben que així tenen més mà d’obra i ràpidament són capaços 

d’enllaçar totes les tines amb files de canals per a poder construir un llarg circuit.  
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”Un espai amb una infinitat de coses i possibilitats; un 

espai pur i fresc per experimentar amb tots els sentits” 

(Carolina, mestra 3 anys).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Totes les possibilitats que arriben a tenir de descobrir, 

sorprendre’s, conèixer, tocar, olorar i estar en un lloc a 

l’exterior” (Carolina, mestra 3 anys). 

 

 

”El temps que es viu a un espai 

natural esdevé plàcid i connectat amb 

un mateix. El jardí de l’escola vol, entre altres coses, que això 

sigui possible.” (Olga, membre de l’equip directiu i mestra 4 

anys). 



72 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dos dies a la setmana, depenent de 

l’estació en què ens trobem, les 

responsables del jardí es disposen a 

regar. Sempre apareix algú, o un grup 

d’infants disposat a ajudar en les tasques 

com regar, trasplantar i arreglar el 

material. L’Asa i el Lluc ajuden a la 

Mercè durant tot un matí, ella roman 

amb ells des de la distància, els observa i 

em mira. Jo, allunyada, puc comprovar 

el goig d’aquesta parella regant, de la 

mestra escoltant atenta i observant, per 

això és obvi que el jardí és de tots, i cada 

un es sent part d’aquest entorn.  

 

 

Ari en una de les seves històries al sorral. Entre la multitud de 

companys que romanen al sorral, ella realitza una acció espontània 

individual, fent algunes verbalitzacions. Molt desapercebuda, 

curiosa i feliç, amb ritme enèrgic i decidida ella; puc observar un 

dels mil milions de moments màgics que he viscut al Martinet. 
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Thaiel de 3 anys, amb calma i serenitat duu a terme una 

seqüència d’accions diverses per a aconseguir el seu 

objectiu: omplir la regadora. Va ser uns de les primeres 

situacions que vaig fotografiar al sorral, el Tahiel amb la 

Nixe, ell actuant i ella observant en silenci, a primera 

hora del matí, sols a l’exterior. 
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Joy, una de les bessones de 4 anys, s’apropa al mur d’heura, agafa algunes fulles i les 

converteix en decoració personal, amb el procediment de foradar la fulla amb el tall, i 

llavors ficar aquest estirant per l’altre costat...pura artesania natural.  

“L’espai exterior és connexió amb un mateix, harmonia, bellesa, tranquil·litat” 

(Meritxell, mestra 3 anys). 
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Cal destacar que sovint els animalons desperten instints més protectors o ancestrals, 

com la domesticació, on les formes de joc són diferents; es construeixen cases, se’ls hi 

dóna de menjar, o se’ls hi ensenya amb la intenció que facin alguna cosa, com una cursa 

o la conducció d’algun tipus de transport. 

  

 

 

 

 

“La mort a la natura està íntimament unida als 

cicles de la vida, perquè forma part del mateix 

moviment, d’aquest canvi continu sense final 

definitiu” (Freire, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Què feu quan sortiu al jardí? Alex, Max, Ian (5 anys): Cazar avispas al sorral. Cazar 

tábanos, libélulas y moscas, y tirar bolas a las avispas. 
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Les oportunitats de descobriment motriu que ofereix el 

Jardí de Dalt són múltiples i fascinants. Es poden 

observar veritables acrobàcies en els diferents materials i 

en les estructures, moviments sorprenents, espontanis i 

creatius, i treball de força i equilibri.  
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78 
 

 

       

 

           

Els infants de 5 anys són una bomba d’energia i quan surten fora esclaten de la millor 

manera, alliberen les tensions, es diverteixen d’acord amb les seves necessitats; els 

infants de la fotogreafia s’entrenen i fan carreres. Aquests sempre surten en grup, d’un 

sis infants, i fan torns per a veure com corre un tot sol, llavors ho comenten. També fan 

carres d’un contra un, i els altres esperen el seu torn i observen els companys, sempre 

fent comentaris vers la velocitat, la manera de córrer i la posició en que poden quedar a 
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les carreres. És molt interessant veure com ells sols s’organitzen i inventen maneres de 

superar-se, alhora que tenen compte a l’altre, proposant que siguin espectadors, jutges o 

futurs corredors. 

 

Per a finalitzar amb el treball de camp volia incidir en la importància que suposa l’espai 

exterior al Martinet, a sobra de documentació que fonamenta aquest fet, les meves 

sensacions i experiències empíriques des de que vaig entrar per les portes del Martinet 

m’han fet creure que vivia una utopia. L’exterior d’aquest centre educatiu és màgic, 

envolta i conté una gran comunitat, des de la meva visió és totalment perfecte i moltes 

vegades és inexplicable el que succeeix allà. 

 

Es pot comprendre El Martinet sense espai exterior, o amb uns temps limitats per a 

sortir al jardí? 

 Ara no, però l’hem tingut. Però des del principi ja somiàvem amb l’exterior. 

Penso que és genial que sigui un espai més i que s’hi pugui sortir sempre que es 

vol o es necessita. (Dora, mestra de 5 anys). 

 

 No, de fet, obrir l’espai de fora al llarg de tot el dia va ser un gran pas en 

l’evolució del Martinet, junt amb el fet de donar llibertat per triar al llarg de tot 

el dia. No em puc imaginar com ho feiem abans!!! (Meritxell, mestra de 3 anys). 

 

 Ara per ara no, perquè el procés i l’aposta que hem anat fent es fa més rica amb 

aquesta possibilitat. (Olga, membre de l’equip directiu i mestra de 4 anys). 

 

 No. Crec que és d’una riquesa impressionant que puguin sortir i estar a fora 

sempre que vulguin i ho necessitin. Sense això...se’ls hi tallarien les ales. 

(Carolina, mestra de 3 anys). 

 

 No! Ja l’he viscut i, mirant enrere, semblava un altre projecte, simplement. 

(Carol, mestra de 3 anys). 

Voldria concloure declarant l’espai exterior d’aquest centre un entorn natural de 

qualitat, reflexionat i revisat constantment, que evoluciona i s’avalua, on els infants 

gaudeixen fent i observant. Des de la meva vivència afirmo el benestar que proporciona 
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estar al jardí, des de la preparació del material a primera hora per a que els infants surtin 

i disposin de totes les propostes, la recollida i la neteja d’aquest, com una acció 

d’autorrealització i contacte amb la natura. En els espais interiors he aprés infinitat de 

coses, però a l’exterior, a més d’això, he arribat a connectar amb mi mateixa i amb el 

sentit de la infància. Com diu l’Olga: “Aprenen tot allò que poden aprendre a dintre, a 

més d’això els permet estar i ser en un espai més ampli i que sempre, sempre és 

canviant respecte a la natura en constant evolució”. 

Conviure amb l’entorn, els infants, les mestres i les famílies a un espai tan privilegiat és 

una de les experiències més riques i completes que he viscut en la meva vida, a nivell 

professional ha suposat un canvi en quant a aspectes que jo creia utòpics, resultant reals 

i familiars, i a nivell personal m’ha crescut una llavor interior que no cessa de créixer 

respecte la relació amb la natura i amb un mateix. Aquest treball de camp ha suposat 

una gran investigació i ho considero útil, no sols per a mi, sinó per a poder compartir-ho 

i donar visibilitat a aquesta realitat educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

“A fora les coses passen d’una altra manera. Algunes passen només un dia o uns 

pocs dies, altres van passant a poc a poc i de sobte te n’adones. Cada dia a fora, 

tanmateix és diferent, perquè sortir a fora equival a acostar-se a allò 

imprevisible, a allò que no se sap, a allò que és sorpresa. Equival a jugar en 

termes de probabilitat alhora que de possibilitat, equival a deixar-se seduir pel 

color, les formes, la llum, les humitats, els tactes…, perquè tot allò que està a 

fora és susceptible de ser tocat, olorat, mirat… A fora les coses passen diferents 

potser perquè no hi ha sostre, potser perquè no hi ha parets, potser fins i tot 
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perquè hi creix la vida sense permís. I llavors sortir a fora equival a acostar-se i a 

escoltar finament aquesta vida que creix i que s’encomana, (...) la terra humida 

del dia plujós, les gotes de rosada de la matinada, l’olor de cuc o la brutícia del 

fang quan s’asseca. I 

doncs, som éssers 

vulnerables a tot allò de 

fora, i doncs, sortir a 

fora equival també a 

exposar-se, a ser tocat i 

sorprès permanentment.” 

(Bonàs, Esteban, 

Fontanet, Romera, 

Torner, Trias. 2012). 

 

 

 

5. Reflexions i conclusions 

Per a concloure, cal esmentar els aprenentatges realitzats durant tots els processos del 

projecte, ja que són els que donen sentit significatiu a tot el treball realitzat. Amb les 

següents reflexions voldria plasmar els objectius que he assolit, les situacions que m'han 
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aportat coneixements valuosos i caldria destacar, també, la importància que per a mi 

suposa avui en dia viure i educar des de la natura. 

Després de conèixer diverses realitats educatives, puc afirmar amb fonaments que hi ha 

poques escoles al nostre país on es respectin els processos evolutius dels infants, on 

s'utilitzi l'espai exterior (ja sigui natural o no) per a educar. Existeix una mancança de 

contacte amb la natura en l'educació actual, encara que hi ha projectes increïbles, no 

surten a la llum fàcilment, cal investigar i demanar als millors professionals per a trobar 

informació potent i bases per les quals guiar-se. És necessari defensar l'inconformisme i 

buscar noves maneres de conviure amb els infants, oferir espais de qualitat i material 

adient en cada etapa del desenvolupament, però no sempre esdevé una tasca fàcil, ja 

sigui per qüestions burocràtiques, desconeixement, per la manca de cooperació o per 

motius econòmics.  

El rol docent avui en dia està canviant, com les necessitats dels infants, i cal repensar 

una educació, des de les arrels, una educació integral que valori els processos 

d'aprenentatge i no pas els resultats acadèmics dels nostres infants. Des de la meva 

perspectiva, un adult acompanyant és la resposta al rol docent actual, una persona 

coherent amb els seus ideals, amb els seus límits i la serenitat i calma necessària per a 

estar amb els infants; una persona capaç de veure l'infant com a un ésser amb potencial 

ocult, al qual s'ha d'acompanyar en el camí de la vida, amb escolta, observació i molta 

afectivitat, sobretot. A més del tracte directe amb els infants, un equip de mestres ha de 

reunir-se, compartir idees, arribar a acords, ajudar-se mútuament i, sobretot, tenir la 

mateixa idea vers l'educació.  

Les mestres del Martinet m'han demostrat que tots aquest ítems són complicats d'assolir, 

però una vegada han arribat a la fita, són un bloc compacte, un conjunt inseparable que 

vetlla pel benestar i el desenvolupament òptim de tots i cada un dels infants de l'escola. 

Les seves maneres d'intervenir són màgiques, silencioses i coherents, i la seva manera 

de treballar en equip irradia companyerisme i esforç, en definitiva, mai m'hauria 

imaginat que a una escola pogués existir aquest lligam entre mestres, una unió perfecta 

de petits engranatges, cada un necessari pel funcionament de la maquinària què està en 

constant moviment. Per aquests motius, i recalcant la meva vivència, defenso l'educació 

i la vida del Martinet, perquè tot ha esdevingut impressionant, des dels espais de 

l'escola, el ritme tranquil del dia a dia, les mestres amb les seves reunions i amb aquesta 
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manera especial de donar-nos suport a les practicants, fins a les famílies que ens han 

acollit i els infants que hem arribat a estimar, així com ells han après a valorar el nostre 

acompanyament. Mai, en tota la meva vida acadèmica, he gaudit tant d'aprendre com a 

les pràctiques als dos centres privilegiats on he viscut i he crescut durant mesos. 

Amb aquest Treball de Fi de Grau he après el següent, i altres aspectes implícits que han 

arrelat en el meu subconscient i que possiblement no pugui esmentar tan fàcilment; 

 Observar, recollir dades i treball de camp, analitzar i arribar a comprendre des del 

nucli tot el que està relacionat amb l'espai exterior del Martinet; des de la creació fins el 

manteniment, les accions dedicades al jardí i els nous plantejaments pel futur. 

 Composar un treball acadèmic basat en vivències, però amb fonament teòrics. He 

après a desenvolupar unes bases teòriques i empíriques vers la infància i el contacte amb 

la natura, que es tradueixen en la meva pràctica docent. 

 La frustració com a motor d'aprenentatge. El conflicte cognitiu és el responsable 

d'aquesta investigació; els dubtes, inquietuds i objectius que m'han fet replantejar-me 

constantment si el que feia seguia una línia coherent a les meves necessitats, a centrar 

objectius i utilitzar estratègies adients en cada actuació. 

 Es pot crear un jardí del no res, amb interès i curiositat; coneixent realitats educatives 

que a primera vista semblen utòpiques. Amb iniciativa, inconformisme i treball en equip 

és possible, sens dubte; cal observar els infants, l'espai i els materials, analitzar i 

comparar amb referents teòrics per a donar sentit als aprenentatges dels infants, i dotar 

de la importància que es mereix la meravellosa etapa de la vida anomenada infància. 

Amb les següents paraules voldria fer homenatge als infants del Martinet, als grans 

beneficiats i, per tant, afortunats, per infinitat de motius... 

Viuen el temps lent, 

Disposen de materials i elements impressionants; 

Es mouen amb total llibertat, sense repressions; 

Interactuen entre diferents edats; 

Poden sortir a fora quan ho necessiten; 
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Se'ls escolta, amb tots els sentits i més; 

Estimen el que fan: poden fer allò impensable; 

Gaudeixen de la solitud si ho necessiten; 

Tenen un vincle segur i sà amb l'adult de referència; 

Són documentats; es documenten els seus processos d'aprenentatge,per tant, se’ls 

valora pel que fan i pel que són.  

Després d'aquest recorregut personal i professional, amb aquest Treball de Fi de Grau 

he tancat una etapa molt productiva que m'inspira a crear espais naturals i projectes per 

a que els infants interactuïn i creixin de manera integral perquè sé que és una aposta 

òptima, perquè és el compromís social que he elegit i perquè és un dret de la infància. 

Tot el que après ho puc resumir en una idea: construir un projecte d'educació a l'aire 

lliure. 
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