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Resum:
El present treball de Fi de Grau tracta sobre el disseny de terrassetes a l’educació
infantil. Els espais del CEIP Rafal Vell han estat dissenyats amb cura i delicades, però
encara tenen una tasca pendent per a fer; les terrassetes de l’edifici d’infantil. Per tant, en
aquest treball trobareu tot una anàlisi de les característiques dels espais exteriors, els
paràmetres de qualitat i la filosofia d’aprenentatge de l’escola Reggio Emilia. A partir
d’aquesta reflexió, es realitza el disseny de les terrassetes amb les opinions i desitjos dels
infants i dels mestres. En definitiva, es pot dir que les terrassetes de l’escola són un espai
d’aprenentatge transitori entre l’interior i l’exterior.

Paraules Claus: espais, terrassetes, disseny, infants, CEIP Rafal Vell.

Abstract:
The present work of End of Degree deals with the design of terraces in the infant
education. The spaces of the CEIP Rafal Vell have been designed with care and delicacy,
but they still have a pending task to do; the terraces of the children's building. Therefore,
in this work you will find an analysis of the characteristics of the exterior spaces, the
parameters of quality and the learning philosophy of the Reggio Emilia school. From this
reflection, design the terraces with the opinions and desires of the children and the
teachers. In short, it can be said that the terraces of the school are a transitory learning
space between the interior and the outside.

Key Words: spaces, terraces, design, infant, CEIP Rafal Vell.
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1. Introducció

1.1 Justificació del tema
El tema general que engloba aquest treball és La vivència de l’espai i el temps a
l’educació infantil. Personalment vaig escollir aquest tema, ja que des de sempre m’ha
cridat l’atenció. Realment, el meu interès pels espais va sorgir al 2º Curs del Grau
d’Educació Infantil. Concretament, a l’assignatura Estratègies d’Intervenció I, on vaig
descobrir la importància dels paràmetres de qualitat, de les 5 pells d’Alfredo Hoyuelos i
de l’estètica als espais educatius.
Cal dir, que d’ençà que sóc petita he tingut molt d’interès en temes d’arquitectura.
Sempre em posava a delinear com seria la meva casa quan fos adulta. Per tant, es pot dir
que tinc inquietud en la distribució d’espais.
Un any més tard, a les meves primeres pràctiques (0-3 anys) a l’escola de Son
Roca, vaig tenir l’oportunitat de realitzar un projecte de millora1 sobre els espais de
l’escola. Quan vaig entrar per primera vegada a les diferents aules, vaig observar que no
es tenia en compte ni l’estètica, ni les 5 pells d’Alfredo Hoyuelos i ni es tenia una cura
especifica del disseny dels espais.
A més, em va agradar molt el procés d’aquesta experiència, ja que com ens diu
Carme Cols (2014): “El debat amb una actitud positiva i oberta ens fa concretar el que
ens agrada i el que no. Ens fa escoltar i voler sentir. Ens fa raonar i trobar coherències,
canvis d’actituds, de valors reforçant idees i compromís pedagògic en les accions que es
van transformant. Un paisatge teixit amb molts fils d’or invisibles, però que hi són.”
(pàg.3). És a dir, el disseny ha de ser consensuat i aprovat per tota la comunitat educativa.
Des de la meva experiència al projecte, puc dir que estic d’acord amb la idea d’aquesta
autora, ja que vaig trobar gent molt engrescada i d’altres tancades als canvis, siguin per
pors o inseguretat a l’hora de sortir de la zona de confort. Per això, va ser molt important
anar engrescant i ajudant a aquelles persones més reticents als canvis i fer visible que allò

1

Consultar Annex I
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que volíem canviar era possible. Aquesta tasca es va fer compartint documentació,
dissenys inicials i fent petits canvis als espais amb la comunitat educativa. Per tant, es
podria dir que “cada vegada es va anar pujant més gent al vaixell del canvi.”

Em va agradar molt realitzar aquest projecte, ja que cada dia havies de pensar,
cercar idees, documentació que justifiques els canvis, etc. A més, d’ajudar en tot allò que
poguessis, és a dir, deixar de banda la idea que només jo faré canvis a la meva aula, perquè
aquesta és la meva aula i jo la vull posar així. Per tant, perquè això sigui possible, s’ha de
crear un ambient on cada un pugui aportar el seu granet d’arena.

Definitivament, va suposar un gran canvi on va fer falta molta coordinació,
constància, consens, feina en equip i formació externa. Però no només això sinó que
també varen estar presents les emocions personals de cada un dels components de la
comunitat educativa. Va ser un procés llarg i intens, que en tres mesos no vàrem poder
dir que estava finalitzat, sinó que tot canvi implica avaluar, millorar i repensar els espais
constantment baix una mirada crítica i reflexiva.

Alguns aprenentatges a destacar en aquest procés varen ser: fer feina en equip,
complementar-se unes amb altres per tal d’intercanviar idees o realitzar canvis, respectar
les opinions de tota la comunitat educativa, fer un canvi de mentalitat, no fer coses sense
ser consensuades prèviament i saber cercar un doble ús als recursos dels quals disposem
per tal de no fer una despesa innecessària.

Quan em plantejava el tema general del meu TFG, vaig haver de pensar i
reflexionar sobre quin tema en concret en volia centrar. Després de descartar diverses
propostes. Concretament, em vaig decidir per la idea de transformar qualque espai a
millorar de l’escola on estic fent pràctiques actualment; el CEIP Rafal Vell. Fent una
anàlisi, els espais de l’aula, estan dissenyats amb cura i delicadesa. Encara que sempre es
poden fer millores. Per una altra banda, al pati les alumnes de pràctiques de l’any passat
varen fer un projecte de millora d’aquest. Per tant, els únics espais que quedaven per
millorar eren la biblioteca o les terrassetes.
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En aquell moment, vaig pensar que seria interessant analitzar, investigar i fer un
possible disseny sobre les terrassetes. A més, aquesta va ser una de les tasques que em
va quedar pendent a aprofundir a Son Roca, ja que també disposaven d’aquests espais
educatius on es varen fer millores però no tot el que es tenia pensat. No només això sinó
que també crec que hi ha moltes escoles que realment disposen d’aquest espai però que
no li han trobat cap sentit educatiu.

Aquest treball de fi de grau es basa en el disseny de les terrassetes del CEIP Rafal
Vell. La seva estructura consisteix en una anàlisi de referents teòrics sobre el tema.
Posteriorment una recollida de dades i de les veus de la comunitat educativa per tal
d’elaborar un disseny de les terrassetes. I finalment, si el temps ho permet, durem a terme
el projecte. Per tant, l’objectiu principal d’aquest treball de fi de grau és el disseny
compartit de les terrassetes del CEIP Rafal Vell.

Per concloure, crec que és molt important com a futura mestra reflexionar sobre
la qualitat dels espais que hi tenim dins l’aula. També dir, que actualment moltes escoles
deixen de banda la preocupació de l’estètica i el disseny d’espais. Per tant, crec que
nosaltres com a futures docents hem de mostrar una nova mirada d’escola com ens diuen
Ceppi y Zenni (1988): “La escuela se concibe como espacio dinámico y cambiante que
se transforma y acopla a las necesidades de sus habitantes” (pàg.13)

7

1.2 Objectius

1.2.1 Objectiu General
L’objectiu general del treball és dissenyar una proposta educativa que contempli
la creació de nous espais a les terrasses de l’escola, entenent aquestes com un espai
transitori entre l’interior i l’exterior de l’escola. A més d’analitzar les possibilitats
educatives dels espais exteriors (terrassetes) de l’escola tenint en compte diferents
referents.

1.2.2 Objectius Específics
-

Remarcar la importància de les terrasses com un recurs educatiu. Considerant
que aquests espais han de ser més visibles i utilitzats dins l’escola per tal de
potenciar el desenvolupament global dels infants.

-

Consensuar un disseny compartit amb la comunitat educativa. Amb el fi de poder
millorar aquests espais amb els quals compta l’escola. El fi d’aquest objectiu és
aconseguir un disseny, compartint les diferents propostes, idees i necessitats de
tota la comunitat educativa. A més, de crear i delimitar espais tenint en compte
les necessitats i prioritats dels infants.

-

Investigar quin tipus de material i mobiliari són adequats pel nou disseny de les
terrasses. Per tal conèixer quins materials seran els meus adequats i òptims a
l’hora de realitzar el disseny final, tenint en compte la reutilització de materials.
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2. Metodologia
A continuació s’especifica quina metodologia s’utilitzarà per dur a terme el treball
de camp d’aquest treball de fi de grau.

Concretament, la recollida de dades es realitzarà mitjançant una observació no
sistemàtica, ja que els objectius estan oberts a altres de nous. A més d’utilitzar registres
descriptius per tal d’observar quin tipus de joc desenvolupen els infants dins l’espai a
transformar. Una vegada recollida aquesta informació es classificaran en categories
significatives a una graella, amb l’objectiu de descriure les conductes i successos. Per
tant, es realitzaran observacions continuades i no aïllades del context.

Cal dir, que dins els paradigmes científics de la recerca educativa, en aquest cas
es farà servir una perspectiva qualitativa. Tal com ens diuen Denzin i Lincoln (2005, p.3):
“La investigación cualitativa implica una aproximación interpretativa y naturalista del
mundo. Esto significa que los investigadores cualitativos estudian las cosas en su
contexto natural, intentando dar sentido e interpretar los fenómenos en función de los
significados que las personas dan”. Això, es pot observar en el tipus de treball de camp
d’aquest treball de fi de grau, ja que les observacions es realitzaran dins un context; les
terrassetes del CEIP Rafal Vell. A través de les observacions, es donarà sentit als
processos i conductes dels subjectes observats i s’interpretarà la relació que aquests tenen
amb l’espai. A més de realitzar entrevistes tant als infants com a les mestres respecte a
l’espai a transformar que ens permetrà recollir dades reals i amb profunditat orientades al
procés de la transformació de l’espai.

En conclusió, pens que aquest tipus de metodologia és el més adient pel meu
treball, ja que amb la perspectiva qualitativa, el subjecte és el principal protagonista de
l’observació; en el nostre cas els infants. Aconseguint l’objectiu principal que és la
comprensió de les persones dins el seu àmbit natural.
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2.1 Procediment de la realització
En relació als instruments de recollida de dades, el primer instrument que es farà
servir seran documentacions fotogràfiques i mides de les dimensions de l’espai (confecció
d’un plànol).

Seguidament, es duran a terme observacions dels diferents tipus de jocs que
desenvolupen els infants a l’espai de les terrassetes. Per recollir aquesta informació, es
realitzaran anotacions descriptives a una llibreta i es confeccionaran graelles d’observació
amb diversos ítems a analitzar, per tal de fer un primer buidatge de la informació
obtinguda.
Posteriorment, es realitzaran entrevistes als docents d’educació infantil del centre
amb l’objectiu d’escoltar les seves propostes i fer visible l’opinió de cadascú.
Més tard, es duran a terme petites assemblees amb els infants, per tal d’escoltar
les seves inquietuds i interessos sobre allò que els hi agradaria tenir a les terrassetes. A
més, es farà representar amb dibuixos el disseny de com els agradaria que fos aquest
espai. Aquestes assemblees seran transcrites per tal d’obtenir i tenir estructurada tota la
informació.

Una vegada, recollida tota aquesta informació i plasmada a un esborrany del
disseny, es presentarà a tota la comunitat educativa (mestres i infants) per obtenir la seva
acceptació i/o modificacions proposades.

Finalment, una vegada consensuat i posat en comú es plasmarà a un plànol i a
l’esbós del disseny final de les terrassetes. També seria interessant poder observar altres
escoles que comptin amb aquests espais per tal de tenir una visió més amplia de com han
de ser les terressetes.
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2.2. Cronograma
El cronograma previst per realitzar aquest treball, serà el següent:
Del 09 d’abril al 15 d’abril

Anàlisis de l’espai on es durà a terme els
canvis

(fotografies

i

mides

de

les

dimensions)
Del 16 d’abril al 25 d’abril

Observació del joc dels infants a l’espai on
es vol intervenir.

Del 26 d’abril al 6 de maig

Entrevistes a les mestres del CEIP Rafal
Vell.

Del 6 de maig al 13 de maig

Assemblea amb els infants per conèixer els
seus desitjos i interessos.

Del 13 de maig al 20 maig

Anàlisis dels resultats de la recollida de
dades, propostes i posada en comú amb la
comunitat educativa.

Del 21 de maig al 31 de maig

-

Contrastar el disseny amb els agents
implicats.

De l’1 de juny al 15 de juny

Propostes (possibles modificacions)

Disseny Final

2.3 Instruments de recollida de dades
La metodologia d’aquest treball es centrarà en investigacions des de l’enfocament
ecològic de Bronfenbrenner (2002) i des de la idea d’espais interpersonals d’Edward Hall
(1998), ja que d’aquesta forma entendrem com afecta l’entorn/ambient als subjectes. Pel
que fa a les eines que s’empraran per a la recollida de dades, es realitzarà una investigació
qualitativa utilitzant graelles d’observació i diverses entrevistes.

Cal dir, que a la recollida de dades es tindrà en compte la participació i aportació
d’idees dels infants a l’hora de realitzar el disseny, tal com ens diu Loris Malaguzzi
(2005): “A les escoles de Reggio Emilia hi ha una idea forta: la de ressaltar el valor de
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tota la persona, de les seves relacions afectives, de la seva capacitat de relació dels
infants, de la seva intel·ligència, dels seus sentits i els seus cossos. El cos no només com
instrument necessari per viure, sinó com a instrument que, ben utilitzat ens serveix no tan
sols en el sentit fisiològic, perquè aporta sang i oxigen al nostre cervell, sinó per elaborar
idees,

per

connectar-les,

per

criticar-les,

per

raonar,

per

argumentar

i

recordar.”(pàg.12) És a dir, es donarà importància a la participació oberta de tota la
comunitat educativa, on predominarà una escolta activa, que farà que totes les idees siguin
valides i respectables. Per tant, com ja hem dit anteriorment serà un disseny compartit.
•

Documentació fotogràfica i mesures de l’espai:

Il·lustració 1. Font: Elaboració pròpia

•

Observació del tipus de joc que realitzen els infants a l’espai actual:
Les terrasses de 3 anys no tenen cap tipus de material més que una taula de fusta

al mig. Per tant, no es realitzaran observacions en aquestes. Però es duran a terme
observacions d’aquests infants a les altres terrasses, d’aquesta manera tindrem
informació sobre com fer el disseny futur d’aquest espai. Primer es recollirà la
informació mitjançant un registre descriptiu a una llibreta, posteriorment aquesta
informació es classificarà en dues graelles relacionades amb els espais per les
terrasses de 4 anys A i 4 anys B.
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GRAELLA D’OBSERVACIÓ TERRASSA 4 ANYS A
Espais

Projectes que realitzen

Material que hi utilitzen en
aquest espai

Tarima de gespa

Baobab
Taula

Cossiol gran de terra

13

Casa

Aquari de vidre/taula

Altres observacions:
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GRAELLA D’OBSERVACIÓ TERRASSA 4 ANYS B
Espais

Projectes que realitzen

Material que hi utilitzen en
aquest espai

Racó de relax (contes)

Taules

Planter

Altres observacions
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•

Entrevistes amb les mestres:

Donant a les terrassetes un sentit educatiu, es demanarà a les mestres del CEIP Rafal
Vell les següents qüestions:
1. Quin tipus de millora t’agradaria que hi hagués en aquest espai?
2. Quins usos creus que hi trobem a les terrassetes?
3. Trobes que la distribució dels elements de joc és equitativa i adequada?
4. Creus que totes les zones de les terrassetes tenen el mateix tractament i
consideració?
5. Creus que seria interessant incloure un espai d’espera dins les terrassetes
perquè les famílies poguessin socialitzar-se? (els pares esperen a les
terrassetes a l’hora de recollir als infants)
6. Trobes adequades els tipus de paviment, textures i colors amb les quals
compta actualment les terrassetes? Que canviàries?
7. Quins espais diferents t’agradaria que hi hagués a les terrassetes?
Encara que hi hagi aquestes qüestions, depenent de les respostes dels mestres es faran
d’altres relacionades.
•

Assemblea amb els infants:
Primerament es contextualitzaria als infants sobre la temàtica de les terrassetes.
Explicant que si haguéssim de canviar els espais quines coses els hi agradaria
tenir. Cal dir que aquestes assemblees es realitzarien dins l’espai a transformar.
Les preguntes que es formularan seran les següents:
1. A què us agradaria jugar a les terrassetes?
2. Quines coses de les quals hi ha no us agraden?
3. Us agradaria tenir un espai on poguéssiu conversar i relaxar-vos? Que
podríem posar en aquest espai?
4. De quins colors us agradarien que fossin les parets?
5. Us agradaria que hi hagués plantes?
6. Us agradaria tenir un espai on poder observar insectes? Que podríem
posar en aquest espai?
7. Us agradaria que hi hagués coses penjades al sostre? Quines coses
penjaríeu?
16

Encara que hi hagi aquestes qüestions, depenent de les respostes dels infants es
faran d’altres relacionades.

En relació a la justificació de la metodologia, pel que fa al procés del projecte, Carme
Cols (2000) ens suggereix una sèrie de fases a l’hora de dissenyar un espai exterior.
Aquestes són:
1. Confeccionar un plànol prenent mides i adjuntant fotografies de l’espai.
2. Fer fotocòpies del plànol per poder fer proves i esbossos al damunt.
3. Damunt de les fotocòpies, distribuir els diferents espais (acordats prèviament
amb la comunitat educativa) que volem dissenyar com poden ser ambients,
espais de vegetacions, racons amb caire pedagògic.
4. Decidir si hi haurà canvis estructurals a l’espai.
5. Donar a conèixer el disseny o proposta final, perquè puguin aportar noves
idees.
6. Revisar el projecte fent els canvis convenients.
7. Comptar amb la col·laboració d’alguna persona experta sobre el tema.

3. Desenvolupament del tema
3.1 Fonamentació teòrica
En relació a la fonamentació teòrica es realitzarà un petit recorregut sobre diversos
autors experts en el disseny de terrassetes. Abans de començar amb aquests, crec que cal
especificar quina concepció es té de què són les terrassetes en aquest treball de fi de grau:
espai parcialment cobert, ampli i espaiós generalment disposat escalonadament amb altres
subjectades amb un mur o paret baixa. Donant a aquestes un sentit educatiu, on es poden
dissenyar diferents propostes per tal de crear un llindar entre el dintre i el fora. A
continuació es tractaran els sentits dels espais, els espais exteriors i la connexió entre el
dintre i el fora.
Per començar des d’un dels referents més rellevants a l’educació infantil; Reggio
Emilia i Loris Malaguzzi, cal destacar la següent cita de Loris Malaguzzi (2005): “És una
dada indubtable el fet que l’escola té dret a un ambient propi, a una arquitectura pròpia, i
a una conceptualització i finalització d’espais, formes i funcions pròpies” (pàg.40).
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Tenint en compte aquest dret, els espais són concebuts com llocs que donen als
infants l’oportunitat de mostrar totes les seves potencialitats i capacitats. A més
d’entendre els espais com una zona relacional que permeti crear un ambient de comunitat
on dia a dia tots junts anem descobrint coses noves. Per tant, tal com ens diu Javier Abat
(2006): “En Reggio Emilia se ha buscado un dialogo amable entre arquitectura, diseño
y pedagogía para proyectar unas escuelas bellas, sugerentes en posibilidades e
innovadoras. En definitiva: una concepción del espació educativa como memoria,
transformación y crecimiento, que recoja los procesos temporales y de vida de toda la
comunidad educativa” (pàg.11). És a dir, es pretén que els espais donin la possibilitat de
ser i estar.
Hi ha diversos autors com en Caggio (1998b, pp 32-33) que diu:“el espació nos
habla de la pedagogía elegida, más o menos explícitamente, y de las contradicciones que
existen entre lo declarado, lo posible y lo practicado [….]. El estilo de un docente y de
una escuela no se define tanto por lo que se afirma en la programación escrita sino por
lo que se hace en la cotidianidad concreta”. Per tant, abans de dissenyar nous espais,
haurem de tenir en compte quina és la nostra idea sobre el tipus d’educació que volem
aconseguir.

Hem de dir que no només ens referim als espais quan diem que comptem amb una
esplanada espaiosa amb les parets pintades d’un color neutre, sinó que parlem d’un
concepte més enllà; el context. És a dir, no només tenim en compte l’espai a transformar
sinó que també els objectes i els subjectes.

3.1.2 Rellevància dels espais exterior a l’escola infantil
Anys enrere l’espai exterior era concebut com un lloc d’esbarjo on els infants
sortien una vegada al dia per alliberar energia i al poc d’una estona entra a l’interior de
l’escola. En canvi, avui en dia, hi ha un important interès a reflexionar sobre com han de
ser els espais exteriors i de la importància del contacte amb la natura als centres educatius.
De vegades quan escoltem la terminologia espai exterior, la primera imatge que ens ve
són els patis. Però realment, aquest espai comprèn molts altres, com són: l’hort, els
jardins, el fet d’estar a fora, el bosc, terrassetes...
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Abans d’aprofundir en la temàtica, cal destacar la següent cita de Carme Cols
(2007): “L’espai exterior és una de les cartes de presentació d’un centre, del seu projecte
educatiu real, el que es viu a l’escola. El projecte educatiu d’un centre traspua una
manera de concebre i fer escola. Els espais i els recursos que ofereixen són un mirall on
es reflecteixen la filosofia, els valors, les concepcions sobre l’ensenyar i l’aprendre del
centre”. (pàg. 12) És a dir, l’espai exterior és tan important com l’interior, ja que també
dóna identitat a l’escola. Per tant, haurem de tenir la mateixa cura i consideració tant
dintre com fora.

Penny Ritscher (2006) fa referència al concepte els jardins secrets. Aquests són
entesos com a espais on hi ha un disseny acurat dels materials, mobiliari, propostes,
instruments, etc. Però la relació infant-espai no es pot planificar, ja que les reaccions
d’aquests són imprevisibles. És a dir, els jardins dels secrets no poden desvelar tots els
seus secrets, ni tots els aprenentatges que provoquen. Els secrets més importants són la
seva imprevisibilitat i els jocs, activant els pensaments, incertesa, aventures, afinitats, etc.
Això, provoca que el creixement sigui més interessant i de qualitat. Un aspecte a destacar
d’aquests espais és el factor misteriós, de sorpresa i de curiositat.

També Carme Cols (2000) entén el jardí com un espai viu i actiu, on es creen
diverses experiències d’aprenentatges i relacions donant cabuda a cada un dels subjectes
que interaccionen en ell. Per tant, hem d’anar més enllà de la idea de desfogar-se, alliberar
energia i esbarjo de l’espai exterior i donar-li un sentit educatiu.
Per tant, partint d’aquesta idea dels espais exteriors, el nostre objectiu serà
dissenyar espais pensats per a una educació més experimentada i vivencial. Però tot canvi
ha de tenir un perquè, i és que els beneficis són nombrosos a l’hora d’educar a fora. Tal
com ens diuen l’Associació d’amics del martinet (2014): “Un entorn natural és un espai
de privilegi per la recerca sensorial, un espai ric en relacions amb la matèria, ric en
observació sobre els fets, fenòmens i canvis que s’hi donen” (pàg.7). Per tant, el fet que
els nins estiguin en contacte amb la natura, cada vegada és més necessari, ja que això és
important per millorar el desenvolupament cognitiu ampliant la seva capacitat de
raonament i d’observació. A més permet que els infants realitzin un joc lliure sense cap
condició. Aquest es desenvolupa en un context específic.
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Per una altra banda, hem de tenir en compte un altre benefici del qual ens parla
Penny Ritscher

(2007): “Un gran espai buit provoca comportaments d’agitació,

repetitius, cansats. En canvi, un espai articulat i variat convida a comportaments
intel·ligents:

exploracions,

descobertes,

intencions,

trobades,

col·laboracions,

iniciatives, projectes, construccions...” (pàg.12). És per aquest motiu, que s’han de
dissenyar espais tenint en compte les necessites evolutives dels infants. No només això
sinó que per fer la planificació de l’espai hem de tenir en compte de quina forma aprenen
els infants i que és el volem que aprenguin. És a dir, els nins hauran de formar part
d’aquest procés. Per tant, l’adult haurà de tenir una escolta activa cap a l’infant i fer-los
partícips del disseny. Una forma de recollir aquesta informació, ja no és només demanant
sinó que també es pot fer mitjançant una observació directa durant el desenvolupament
dels jocs dels infants dins l’espai a modificar.
Tal com diuen l’Associació d’amics del martinet (2014): “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 hagi tingut” (pàg.5) És a dir,
el fet d’estar a fora permet als subjectes establir i definir la seva relació amb el món
exterior. Altres beneficis que també ens esmenta aquesta mateixa font2(pags. 5-9):
-

Beneficiari per la seva salut

-

Permet estar en un temps molt més plàcid

-

Establir un contacte directe amb el món i els seus canvis

-

Tenir una saviesa molt més profunda sobre l’entorn

-

Vincular-se amb el medi i formar-se des d’una major consciència envers ell

-

Viure des del dret a educar-se en espais d’harmonia, amables i benestants.
En relació a l’organització i distribució de l’espai exterior hem de tenir en compte

una sèrie d’elements tal com esmenten Penny Ritscher (2007, pàg. 50-111) i l’Associació
d’Amics del Martinet al llibre “A fora” (2014), com són:
-

Cerca: aquesta ens permet delimitar l’espai on es troben els infants sense que
puguin allunyar-se. I de la mateixa impedeixen que puguin accedir subjectes

2

Escola pública El Martinet de Ripollet. A fora. Ripollet 2a edició març 2014. Edició pròpia amb el suport
de l’Associació d’Amics de El Martinet.
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externs. Però, aquesta delimitació és preferible que sigui amb una reixa amb
matolls o plantes trepadores i no amb un mur alt.

-

Separacions: aquestes ens servirà per subdividir l’espai per tal de crear diferents
zones, que ens permetrà vetllar per la seguretat dels infants. A més, aquests tenen
la funció d’evitar la dispersió. A l’hora de fer les separacions haurem de construir
una petita entrada a la cerca entre una zona i una altra, per tal de facilitar el pas.

-

Petites tàpies: consisteixen a subdividir l’espai en zones més recollides sense
arribar a fer un tancament complet. Això fa que tinguin interès a explorar la part
que queda oculta. Per seguretat, les tàpies hauran de tenir els cantons rebordeïts.

-

Zones pavimentades: aquestes zones han de ser fàcils de fer net i que es puguin
regar amb facilitat. Ha de ser un paviment antilliscant, però que no sigui molt
rugós per tal que els infants es facin mal. És important que estèticament sigui
agradable.

-

Galeries: aquestes enllacen els diferents espais. Cal que sigui com un aquari, ja
que ens servirà com un taller a l’aire lliure. Aquest espai s’utilitzarà per fer
activitats que embrutin, com ja sigui manipulació i experimentació. També aquest
espai seria adequat per poder tenir les botes i els impermeables per poder sortir a
jugar els dies de pluja. A més, es poden guardar tots els utensilis necessaris per al
jardí i les joguines.

-

Camins: aquest element ens permet marcar el transit, per evitar el pas i així les
zones de joc que requereixen més concentració estiguin més protegides. S’ha de
crear una xarxa de petits camins per tal que els infants puguin fer servir diferents
objectes amb rodes, com poden ser tractors, cotxets, carretons...

-

Escaló: element perillós que s’hauria d’evitar dins les possibilitats per l’accés a
l’espai exterior.

-

Desnivells: és un element que els infants els hi agrada per pujar i baixar, ja que
els hi permet veure el món des d’altres perspectives. Si el terreny conté desnivells
naturals, hem d’evitar eliminar-los. I en el cas que no existeixen es poden construir
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artificialment o crear-los amb troncs d’arbres. Si aquest desnivell comença o
finalitza bruscament hauria d’haver-hi una tanca, sigui vegetal o de fusta, per tal
d’evitar que els infants es puguin cauré.
-

Plantes: dins l’espai exterior el mobiliari vivent és el més important, això ens
permet transformar l’espai exterior amb un lloc agradable i acollidor. Les plantes
són un atractiu per tots els sentits. És a dir, són elements per tocar, manipular,
ensumar i tastar. A més, aquestes permeten que hi apareixen diferents animalons
(ocells, papallones, insectes...), sents aquests un recurs important pel jardí. Hem
de tenir en compte els següents criteris:
o Hem de cercar que no requereixin molt de manteniment.
o Han de ser forts i residents, per evitar el desgast causat per la manipulació
dels infants.
o Han de ser atractives durant totes les estacions de l’any, per això han de
florir escalonadament.
o És necessari fer una zona d’ombra, per aquest espai es pot utilitzar arbres
i plantes trepadores.
o Les plantes de fulla perenne són necessàries per poder gaudir-les als mesos
més freds.
o Les plantes trepadores ens serviran per camuflar i donar bellesa als
entrellats i parets de ciment.
o És important crear cerques vegetals per poder aconseguir zones més
tranquil·les per evitar el vent, els sorolls i la contaminació.
o Per tenir racons privats és necessari posar arbustos.
o Les plantes han de ser sense espines i que no siguin tòxiques.
o Hem de tenir en compte a l’hora de plantar-les, les dimensions que
ocuparan quan les plantes creixin.
A més tenim diferents opcions a l’hora de tenir plantes a l’espai exterior com són:
o Jardineres: utilitzar jardineres amb flors ens permetrà donar bellesa a
l’espai exterior. Hem d’evitar que estiguin a una zona on puguin ser
trepitjades, per evitar això es poden utilitzar jardineres de fusta. Aquest fet
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ens permetrà observar-les des de l’interior i crear expectació als infants
per sortir al jardí.
o Plantes Trepadores: ens permetran camuflar les reixes per poder créixer
necessitaran una base on es puguin enganxar. Algunes de les més
adequades són la rhincospermum i el passionari.
o Cerques vegetals: aquestes delimiten l’espai i fan subdivisions en zones
més recollides, cosa que ens permet protegir-nos del vent. Eviten el transit
de soroll i de la contaminació. És aconsellable construir cerques vegetals
mixtes utilitzant per exemple, el faig, roure pubescent i el carpa blanc.
Aquestes mantenen les fulles seques fins a la primavera això ens protegirà
a l’hivern. Altres arbustos apropiats són el noguera, l’arç blanc o el saüc.
El llorer és la millor planta per aquest tipus de cercar, sempre que el clima
ho permeti. A l’hora de plantar les rames s’ha de seguir un disseny previ.
o Arbres: si l’escola no té la sort de tenir arbres, s’hauran de posar. Encara
que el temps de desenvolupament és llarg. Per estalviar temps, es poden
comprar arbres ja crescuts, però això suposarà una despesa econòmica més
elevada. Cal destacar la següent cita de l’Associació dels Amics del
Martinet (2014): “D’alt de l’arbre els nostres infants busquen amagatalls
protecció, espais reservats per a ells sols, on els adults no hi entrem; llocs
secrets, espais tranquils de trobada on compartir converses i jocs privats.
Igual que al llarg dels segles han fet els homes que ens han precedit, igual
que fan molts animals. Els arbres ens connecten amb quelcom molt
primari” (pàg. 38)
o Prat: un prat format per males herbes és el millor per un jardí per infants,
ja que aquestes tenen l’avantatge de ser molt variades això suposarà no
caure en la monotonia de la gespa. Un prat amb males herbes es converteix
en una imatge florida en primavera. En les èpoques de séquia el prat torna
de color groc, i més tard, amb la pluja torna verd.
o Plantes aromàtiques: suposen un plaer per tots els sentits, els infants les
poden utilitzar per jugar, com ja sigui elaborant pocions, colònies i
pastetes. Aquestes herbes són decoratives durant tot l’any com són la
23

farigola, la sàlvia i el romaní. Unes altres com la menta i el fonoll
desapareixen a l’hivern i tornen a sortir a la primavera. I altres que s’han
de tornar a sembrar cada any com són el julivert i l’alfàbrega.
o Hort: tenir un hort ens permet fer encara més atractiu el nostre jardí i
ofereix als infants una altra dimensió., encara que això suposi feina, ja que
requereix un seguiment i manteniment constant. Per això s’ha de tenir en
compte si el personal té la suficient disponibilitat i coneixement per fer-se
càrrec durant un temps determinat. Per això es podria demanar ajuda algun
pare o padrí. A més de tenir en compte qui s’ocuparà de l’hort als mesos
que l’escola està tancada. Per tant, això farà que sigui un temps i espai
compartit per infants i adults.

-

Mobiliari:
o Elements de diversió: tradicionalment a un jardí per infants havia d’haverhi alguns elements típics, com són engronsador, tobogan, palanca, roda...
però l’ús d’aquests només és una petita part de les experiències del jardí.
Utilitzant aquests elements s’ofereix als infants l’oportunitat d’aconseguir
petits reptes, on es posen a prova i que han de superar. Encara que es
pensa que aquests elements donen diversió, pot ser que no sigui així. En
cas de col·locar aquests elements han de ser dissenyats destinats a l’edat
dels infants que en faran ús, per tal de tenir el menor risc possible. També
és tendra que tenir en compte l’aspecte estètic d’aquests elements, per tant,
serà preferible que siguin de colors naturals, anteposant la fusta abans que
el plàstic. A més, a l’hora d’adquirir-los s’haurà de preveure el seu
manteniment. Per la seva elecció i col·locació s’haurà de pensar la manera
de com s’han d’instal·lar al terreny amb el fi de què no ens doni un efecte
de gimnàs a l’aire lliure.
o Lloc on seure: El banc ens donarà una dimensió més tranquil·la del jardí.
Aquest ens convida a recuperar la calma i la reflexió. Es poden instal·lar
al voltant d’un tronc, també es poden instal·lar a llocs on hi hagi més espai
visible, per poder gaudir del panorama. Aquest element permetrà que
estigui a l’altura adequada per tenir contacte amb l’infant. I els nins li
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donaran diferents usos. Un altre lloc per seure que donaria curiositat als
infants són les hamaques. Però per posar aquest material, hem de tenir un
lloc adequat per poder-les penjar, bé sigui dos arbres o dues columnes.
o

Aigua: aquest és un dels materials preferits pels infants. L’aigua permet
nous jocs i descobriments. Al jardí podem trobar aigua de pluja als
bassiots, als carretons, inclús en un petit forat o capsa. A més és molt
important que hi posem una font al jardí i que aquesta sigui d’aigua
potable. Una altra possibilitat és construir un rierol connectat amb aquesta
font. Per això s’ha de col·locar la font en un punt elevat del jardí, i que
l’aigua baixí pels canals fixats a terra. Aquesta aigua ha de fluir, fins a un
desaigua connectat a una claveguera. Seria interessant tenir regadores
petites perquè els infants puguin omplir-les d’aigua i jugar amb ella.
També seria convenient disposar d’esponges per fer net. A part de tenir,
als mesos d’estius, recipients, poals ... I a l’hivern tenir preparades botes
d’aigua i impermeables, per poder sortir al jardí els dies de pluja.

o Sorra: aquesta és un material que li podem donar forma, però no és sempre
una tasca fàcil, ja que de vegades aquesta massa seca, si construïm molt
alt, no es manté, si es fa un forat molt gran, es vessa. Però aquest material
els hi agrada molt en els infants. Un dels elements per posar sorra a l’espai
exterior són els areners tapats. Encara que és preferible cobrir la sorra amb
una reixa en lloc d’una tapa, per tal li pugui donar l’aire, el sol i la pluja,
ja que aquests són desinfectants naturals. L’arena més apropiada és la
silícica. A l’hora de confeccionar un arenal s’ha de tenir en compte que
estarà exposat al sol a estacions intermèdies i a l’hivern, però que als
mesos més càlids ha de tenir ombra. Si elegim un arenal mòbil, el podrem
desplaçar a les èpoques de més sol. Al cas d’un arenal fix, alguna pèrgola
amb plantes trepadores per cobrir-lo. És preferible posar diferents areners
més petits per tot l’espai que no només un de grans dimensions. A més,
els infants en aquest tipus de material els hi permet deixar les empremtes
i rastres del seu propi traç i moviment.
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o Botigues: en el joc dels infants és freqüent trobar històries de botigues o
altres simbòliques. Els infants fan un muntatge d’una idea comú on
predomina l’ordre i compromís. Tots els que hi participen saben el quin és
el seu paper. Es produeix un intercanvi, això permet una millor
comprensió entre ells a través del joc.
o Fang: als infants els hi agrada manipular el fang de diferents formes, com
barrejant-lo, modelant-lo... Per jugar al fang serà necessari que els infants
desponguin de diferents utensilis. Tal com ens diu Rebecca Wild3 al llibre
“A fora”4: “Juegos como éstos instauran una malla neuronal destinada a
captar todo aquella que cada vez va siendo más importante para la madurez
física, emocional y social. Proporcionan una sensación física y un
equilibrio psíquico, una sensibilidad y una capacidad para solventar
problemas concretos, además de intuición, las bases para la facultad de
abstracción y pensamiento lógico e interconectado” (pàg.108)
o Capses: els infants els hi donen diferents usos a les capses. Les capses de
plàstic estan fetes d’un material dur que els hi permet estar a l’aire lliure.
A més, la seva despesa és mínima i es poden trobar diferents mesures.
Aquest material dóna als infants l’oportunitat als infants de desenvolupar
jocs espontanis.
o Animals espontanis: és important estar en contacte amb els animals.
Tenint en compte els animals que hi podem trobar pel jardí ocasionalment
com són ocells, marietes, escarabats, formigues... Als infants, els hi permet
despertar la seva curiositat i entendre que hi ha éssers vius diferents d’ells.
Una bona idea seria construir un observatori d’insectes com puguin ser
alguna estructura en especial (de vidres transparents) o un hotel d’insectes
que es sol posar devora de l’hort. A més de disposar de lupes o microscopis
per poder-los observar des de més a prop. Entre aquests animals espontanis
ens trobem els ocells, per incentivar la seva visita podem construir un
menjador per ocells on els infants els poden posar menjar i observar. Per

3

Wild, R.; Calidad de vida. Barcelona, 2007
Escola pública El Martinet de Ripollet. A fora. Ripollet 2ª edició març 2014. Edició pròpia amb el
suport de l’Associació d’Amics de El Martinet
4
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aquesta acció, els infants aprendre a controlar-se, a observar-los sense
moure’s i estant en silenci.

o Cabanes: aquestes són un refugi pels infants on comparteixen secrets i jocs
sense que els adults els hi observin. És a dir, tenen llibertat de fer el que
desitgin sense que ningú li prohibeixi. Sempre és preferibles que aquestes
siguin construïdes amb materials naturals, com fustes, teles, branques,
fulles...
o Mini mons: entre els jocs dels infants, a vegades, es construeixen
microespais on amb la seva imaginació construeixen diferents històries. I
de vegades aquestes donen lloc a un encadenament d’accions, podent
allargant en el temps.
o Circuits: Al llarg de la història els éssers vius hem tingut un gran interès
al canalitzar de l’aigua observant els seus efectes als canvis de nivell,
força... Els infants no només tenen l’interès de conèixer l’aigua de forma
estàtica sinó que els fascina més quan aquesta està en moviment, això es
pot observar quan realitzen llocs omplint i buidant regadores, poals...
o Dibuix: per fer un dibuix al natural serà necessari una mirada atenta, per
això ens ajudarà l’ambient escollit observant els elements naturals elegits,
mitjançant el dibuix, l’infant ampliarà els coneixements. Els infants
hauran de tenir a l’abast el material necessari per poder dibuixar, com ja
siguin folis, llapis, fustes per fer de base...

Algunes consideracions de les quals ens parla Carme Cols (2007) que hem de tenir
en compte per dissenyar nous espais són les següents:
-

Hi ha d’haver una bona comunicació entre els espais interiors i exteriors.

-

Aprofitar la llum i l’ombra tenint en compte totes les estacions de l’any.

-

S’ha de pensar amb els punts d’aigua per la zona de jocs i per les necessitats
fisiològiques.

-

S’han de preveure els punts de llum i les presses d’electricitat per si necessitem
endollar algun aparell.
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-

Hem de considerar l’estalvi i el manteniment de la vegetació i el jardí.

-

Els espais han d’estar delimitats uns dels altres.

-

Crear espais que siguin acollidors i estables tant a l’estiu com a l’hivern.

-

S’haurà de tenir en compte l’orientació espacial per l’organització dels llocs on
situar el mobiliari.

-

Preveure els diferents paviments i el relleu del terreny per decidir quin tipus de
vegetació serà la més adequada.

-

Cal pensar un espai on amagar tant les eines pel manteniment del jardí com altres
materials com poden joguines, amb l’objectiu de poder aconseguir l’ordre.

Hauríem de concebre l’espai exterior de l’escola com un lloc on enriquir el continuu
aprenentatge dels infants. Això, es pot dur a terme a través de dues formes. Una d’elles
és aconseguir dur l’aula a l’espai exterior de forma vivencial, amb l’objectiu de què
l’escola estigui més connectada amb la naturalesa. Aquest el que ens permetrà poder
observar-la i experimentar-la. L’altra és transformar en sentit estricte el joc i les relacions
interpersonals dels infants que es creen durant el temps que passen a l’exterior de l’aula.

En conclusió, hauríem de reflexionar sobre quins són els usos que donam als espais
exteriors dins l’escola. Per tant, aquests espais (hort, pati, jardí, terrassetes...) han de
pertànyer a la forma de vida de l’escola i s’han de repensar com una oportunitat per estar
en contacte amb la natura. Per finalitzar, cal destacar la següent cita de Carme Cols
(2007): “Cal dissenyar l’espai amb zones diferenciades, delimitacions, plantes, i equiparlo amb mobiliari, materials, estructures per reordenar. És útil tenir molts de centres
d’interès atractius de manera que el gran grup d’infants es divideixi espontàniament en
subgrups autogestionats”(pàg.3-4).

3.1.2 Umbral entre el dintre i el fora: les terrassetes
Algunes de les limitacions de l’escola són més difícils d’expandir que altres, un
d’ells serà diferenciar el dintre i el fora. Si partim de l’observació dels infants a l’espai
exterior, ens adonem que el comportament no és el mateix que a l’espai aula. Analitzant
els punts anteriors del marc teòric encara no s’entén que no hi hagi una conciliació entre
l’espai interior i l’espai exterior.
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Per poder mantenir la ment en equilibri és necessari reconciliar aquests dos
extrems; el dins i el fora. Un no està complet sense l’altre. Des del punt de l’arquitectura,
els espais interiors i exteriors han de complir la necessita un model natural. És a dir, s’ha
de respirar el mateix a dins que a fora. Diversos arquitectes i artistes han utilitzat el món
de la infància per inspirar-se en els seus projectes, cercant una transformació en aquest
món.
Els Smithson varen ser els primers a pronunciar la paraula “llindar” al 1951.
Posteriorment, aquest concepte va sorgir al “Hogar para ninos” de Amsterdam de 1959
per Van Eyck. Aquest darrer autor és un arquitecte holandes. A més és reconegut per
haver recuperat espais destruïts per la Guerra Mundial realitzant més de 800 escenaris de
joc. L’objectiu de l’arquitectura de Van Eyck és convertir la recerca del punt intermedi;
l’interior i l’exterior en dos fenòmens. L’espai entre el dintre i el fora es defineix com un
llindar. Aquest espai simbolitza el terreny on s’uneixen aquests extrems.

Ell defineix el llindar com un lloc on conviuen el món individual i el col·lectiu.
Per ell la porta entre l’interior i l’exterior, és el lloc on es desenvolupa una acció humana
important. Sent aquesta una experiència vital entre els que entren i surten de l’espai.
També entén que l’idea del llindar en l’arquitectura ha d’intentar rompre barreres entre
els fenòmens que hi suposa. Per tal d’entendre aquests espais com un lloc intermediari.
Tal com diuen Clara Eslava i Miguel Tejada (2005) en la seva definició d’espai
llindar, conclouen: “Atravesar esta frontera es una acción que construye virtualmente dos
mundos los espacios de recorridos se convierten en un limite continuo que se reconstruye
entre los sucesos que a traviesa i enlaza, constituyendo un flujo, un espació liminal”
(pàg.102)
Introduint-nos en temes més estructurals, segons Gastón Chetrit (2012) diu: “Los
porches de madera aportan resguardo frente a la lluvia y el sol, una opción perfecta para
disfrutar de tu jardín o terraza durante todo el día” Aquest mateix autor en relació a les
tarimes explica : “ Las tarimas de exterior son un recurso estético y práctico para
exteriores. Una de las funciones más habituales de este tipo de suelos son una transición
entre el interior de una vivienda y el jardín”. Un aspecte important serà tenir en compte
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el tipus de manteniment que durà el material que vulguem posar com a tarima. Les tarimes
de IPE han de ser tractades periòdicament, en canvi, les de fusta tecnològica no
requereixen cap tipus de manteniment.
Des del punt de vista pedagògic l’Associació d’amics del Martinet (2014 pàg. 18)
ens diu: “Un espai secret és un lloc on el dins i el fora poden fondre’s en un món personal,
únic i singular, on es pot viure una experiència de serenitat, de recer”. És a dir, hem
d’aconseguir conciliar el dins i el fora en un mateix espai, per tal que sigui un lloc especial
pels infants on predomini el misteri, la sorpresa i el joc lliure.

3.2 Contextualització del centre
En aquest apartat especificarem algunes característiques d’on es desenvoluparà
aquest treball de fi de grau. Concretament es centra al CEIP Rafal Vell.
Aquesta escola està situada al barri de Rafal Vell, exactament al carrer d’Indalecio
Prieto, núm. 50, 07008 Palma, Illes Balears. A més, presenta comunicació per autovia,
carril bici i servei públic. Aquesta barriada pertany a la zona Llevant de Palma, limitat
amb el torrent d’en Barbarà i altres torrents i ses Sorts. Va ser fundada fa 23 anys, amb
data del 01/01/1995.

A la següent imatge es pot observar la localització del centre CEIP Rafal Vell al
mapa de la ciutat de Palma.

Il·lustració 2. Font: Google Maps
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El CEIP Rafal Vell compta amb 6 unitats d'educació infantil i 12 de primària, amb
un total de 450 alumnes en tot el centre. Per tant, la ràtio de les classes es troba entorn de
25/27 alumnes en cada aula. L'alumnat del centre procedeix en un 95% dels barris del
Rafal Vell, Rafal Nou, Son Gibert, Es Vivero, Son Gotleu i els Hostalets.
Va ser una de les primeres escoles del barri en impartir ensenyament públic en
català, la qual cosa va provocar un increment de demandes. Aquesta és la llengua
vehicular de les relacions entre tots els integrants de la comunitat educativa.
L’escola compta amb una plantilla de 32 mestres, que es va ampliant per part de
la Conselleria d’Educació segons les necessitats del centre. L’equip directiu està format
per una directora (Maria Isabel Bestard Salas), una cap d’estudis (Francina Calvo Rigo) i
una secretaria administrativa (Esther Vara). Cal dir, que en aquest cas, la directora del
centre és mestra d’educació infantil. Això fa, que la mirada de l’infant sigui la mateixa
tant a primària com a infantil, ja que és una escola que no té llibres i fa feina per projectes.
La línia metodològica del centre s’organitza en línies de feina com el treball per
projectes, els racons, els tallers, desdoblaments, els grups interactius, l’aprenentatge
cooperatiu, etc. Per tant, es pot dir que l’infant és el principal actor del seu aprenentatge
i que l’educació és una tasca compatida entre la família i l’escola.
A més, un dels seus objectius del centre és formar als seus alumnes a través de
valors democràtics, com pugui ser entre altres la solidaritat, la coeducació, i el respecte
als drets dels adults i dels infants.
Fent referencia als espais, l’escola compta amb una distribució arquitectònica,
amplia i lluminosa, ja que cada aula compta amb uns 50 m2. Alguns dels espais comuns
amb els que compta l’escola són els següents:
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•

Hall de l’edifici d’infantil:

Il·lustració 3. Font: Elaboració pròpia

•

Biblioteca de l’edifici d’infantil:

Il·lustració 4. Font: Elaboració pròpia

•

Sala de psicomotricitat:

Il·lustració 5. Font: Elaboració pròpia
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•

Pati

Il·lustració 6. Font: Elaboració pròpia

•

Terrasetes

Il·lustració 7. Font: Elaboració pròpia
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Aquestes terrassetes estan situades a les sortides de cada classe. Totes les aules
del pis de baix (4 aules) tenen accés a la terrasseta a través d’una porta de vidre. I de la
terrasseta al pati s’accedeix a través de dues rampes on trobem asfalt i aproximadament
als dos mestres comença el jardí. És a dir, estan situades al mig de l’espai aula i l’espai
exterior. Compten amb una teulada, dos extrems laterals tancats i el frontal mig obert. Les
aules corresponents del disseny de terrassetes d’aquest treball són l’aula de 4 anys A i
l’aula de 4 anys B. Algunes de les imatges d’aquests espais són les següents:
•

Aula de 4 anys A; Corredors de Muntanya

Il·lustració 8. Font: Elaboració pròpia

Il·lustració 9. Font: Elaboració pròpia
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Il·lustració 10. Font: Elaboració pròpia

Com es pot observar a les imatges, els infants d’aquesta aula investiguen sobre 3
projectes, que són: com creixen les muntanyes?, hotel d’insectes i corredors de muntanya.
També en aquesta aula trobem el racó de construccions petites.
•

Aula de 4 anys B; Atletes

Il·lustració 11. Font: Elaboració pròpia

Il·lustració 12. Font: Elaboració pròpia
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En aquesta aula trobem el racó dels experiments. L’aula és la dels atletes i els
infants d’aquesta estan engrescats estudiant sobre com respirem i sobre la seva temàtica
de classe; els atletes.

3.3 Treball de camp
A partir de fer servir totes les tècniques de recollida de dades i informació, en
aquest apartat es farà unes anàlisis i buidatge d’aquesta. Els aspectes que s’han observat
en aquest treball de fi de Grau són: l’espai a transformar, el tipus de joc dels infants a
l’espai a transformar, inquietuds i necessitats dels infants, propostes i idees dels mestres.
Una vegada analitzats els aspectes esmentats anteriorment, s’elaborarà un possible
disseny de les terrassetes. Aquest es mostrarà a tota la comunitat educativa amb el fi de
realitzar millores o possibles canvis. Per últim, es confeccionarà a un plànol el disseny
final de les terrassetes del CEIP Rafal Vell.

3.3.1 Anàlisis de l’espai a transformar
Abans de centrar-nos amb l’espai a transformar, cal dir que l’edifici d’educació
infantil es troba a un altre diferent que el d’educació primària. A més, l’edifici d’infantil
es troba envoltat pel pati dels més petits.

Il·lustració 13. Font: CEIP Rafal Vell

Les terrassetes en les quals es centra aquest Treball de Fi de Grau són les marcades
amb un punt vermell a la il·lustració anterior; plànol del primer pis de l’edifici d’infantil.
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En relació a la distribució arquitectònica de les terrassetes a transformar és la
següent:
•

Plànol terrasseta de 4 anys A

Il·lustració 14. Font: Elaboració pròpia
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•

Plànol terrasseta de 4 anys B

Il·lustració 15. Font: Elaboració pròpia
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Com es pot observar als plànols, l’escola compta amb unes terrassetes, molt
amplies i de grans dimensions, ja que de llargària arriben a fer 7’25m. Aquestes estan
delimitades per parets normals i parets de mitjana altura (marcades als plànols amb línies
verticals de color taronja) que permeten als adults tenir una petita visió del pati. Com ja
s’ha comentat anteriorment, l’accés a les terrassetes es realitza per dues rampes, una a
l’extrem dret i un altre a l’esquerra connectant amb el pati. Després un altre accés es cap
a l’aula mitjançant d’una porta i finestra de vidres a cada aula. Aquestes són opaques. És
a dir, no permet que es vegi el que hi ha l’altre costat del vidre. El trespol de les terrassetes
és una rajola de pedra cimentada de color gris fosc.
Un dels inconvenients de les terrassetes són els dies de pluja que s’ha d’anar alerta
amb el material, ja que hi entra l’aigua i es pot banyar. Fa poc temps varen ampliar les
canaletes, per tal d’evitar que aquest espai no s’inundi i el material no es faci mal bé.

En relació als diferents materials i propostes de joc que trobem actualment a les
terrassetes del CEIP Rafal Vell són les següents:
•

Terrasseta 4 anys A

Il·lustració 16. Font: Elaboració pròpia

Aquesta terrassa compta amb una taula en mig, ja que de vegades els
infants surten en aquest espai per realitzar propostes més artístiques o
d’experimentació.
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Il·lustració 17. Font: Elaboració pròpia

Als extrems més a prop de la sortida de l’aula trobem a un racó dues taules amb
una panera plena de llibres i una peixera transparent. En aquesta peixera hi ha un
projecte futur que és el d’observar els cucs de seda. Però personalment crec que
per dur-ho a terme estaria millor canviar la distribució de les taules per donar una
millor amplitud i accessibilitat a poder observar el que hi ha dins de la peixera.
Un possible canvi podria ser col·locar les taules en forma de l, en lloc de posarles una devora l’altra.

Il·lustració 18. Font: Elaboració pròpia

Al mateix costat de les vidrieres trobem una petita taula amb una caseta de fusta.
A dintre d’aquesta hi ha material de la vida quotidiana on els infants poden
desenvolupar el joc simbòlic. Encara que s’hauria de tenir una mica més de cura
i pot ser ampliar o canviar els mobles que hi trobem i sobretot els personatges.
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Il·lustració 19. Font: Elaboració pròpia

Un altre racó que trobem al mateix costat de les vidrieres però a l’extrem contrari
és un baobab, aquesta és una estructura que varen elaborar els infants d’aquesta
mateixa aula l’any passat, ja que estaven endinsats en un projecte del Congo.

Il·lustració 20. Font: Elaboració pròpia

Just davant del baobab hi trobem una estructura formada per dos palets i un altre
a damunt de fibra de fusta amb relleu. Aquesta estructura està envoltada per dos
bocins rectangulars de gespa. Dins l’aula hi ha tres capses de fusta amb diferents
materials possibles per jugar en aquest espai: com són pedres, fustes i animals. Els
cossiols blancs que hi ha darrere estan plens de terra, ja que l’objectiu que té la
mestra en aquest espai és que els infants puguin crear mini mons.

Il·lustració 21. Font: Elaboració pròpia
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Al mateix costat trobem aquesta estructura de fusta, es podria dir que és com un
arener fet a mà. Però aquest està ple de terra juntament amb pedres, tractors,
camions, grues...
•

Terrasseta 4 anys B

Il·lustració 22. Font: Elaboració pròpia

Al mateix que a la terrasseta anterior, aquesta també compta amb una taula al
centre de l’espai, amb la mateixa finalitat; fer activitats més artístiques o de
manipulació.

Il·lustració 23. Font: Elaboració pròpia

Limitant amb l’extrem de la terrasseta de 4 anys A i al costat de les vidrieres
trobem un racó de lectura compost per uns sofàs i una taula amb llibres. Les
estructures que hi trobem en aquest espai estan fetes amb palets de fusta i
acompanyats de coixins. Tal com es pot observar a la imatge és una bona idea
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perquè els infants hi puguin seure, però aquestes estan col·locats de forma rígida.
És a dir, el suport del sofà hauria d’estar més inclinat i no tant recte.

Il·lustració 24. Font: Elaboració pròpia

A l’extrem contrari trobem un planter on els infants han sembrat per un dels seus
projectes d’aula (l’oxigen). Al costat trobem una espècie de prestatgeria on hi ha
els diferents materials necessaris per cuidar i observar els planters, com ja siguin
regadores, pots lupa... A més, a la paret amb uns palets com a base podem trobar
els dibuixos d’allò que han sembrat els infants.

Il·lustració 25. Font: Elaboració pròpia

Altres objectes que hi podem trobar en aquesta terrasseta és un gran calaix de fusta
com el de la terrasseta de 4 anys A on juguen amb camions. Però en aquest cas és
un cossiol gran amb diferents plantes mal sembrades.
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3.3.2 Anàlisis del tipus de joc que realitzen els infants
Una vegada observat el tipus de joc que realitzen els infants a l’espai a transformar, a
través d’anotacions5 de tot el que realitzaven. A continuació es farà un buidatge de tota la
informació recollida a una taula. Això ens permetrà tenir les dades recollides de forma
més visual i esquemàtica.

GRAELLA D’OBSERVACIÓ TERRASSA 4 ANYS A
Espais

Projectes que realitzen

Material que hi utilitzen en
aquest espai

Tarima de gespa

Equilibris d’una punta del palet a Propi cos
una altra
Camins de dimonis

Animals de plàstic (dinosaures),
fustes i pedres

Palets col·locats un damunt l’altre: Pals i propi cos (cantar i ballar)
Concerts de música

Posar pedres als cantons de la
tarima i fer històries amb un
dinosaure i altres animals.
Baobab

Uns amaguen un animal a darrere Animals de plàstic
del baobab altres endevinen quin
animal és.
Carreres de camions (donen voltes Camions/ Tractors/ Excavadores
al boabab)
Transporten pedres

Pedres + Camions / Tractors /
Excavadores

5

Consultar al Annex II
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Taula

Històries de la vida quotidiana

Material de dintre de la casa de fusta

Carreres de vehicles i animals

Camions / Tractors / Excavadores +
Animals

Policies i lladres

Camions / Tractors / Excavadores +
Animals

Cossiol gran de terra

Casa

Omplir i buidar terra

Camions / Tractors/ Excavadores

Adopta diferents rols tant de la Mobles i membres d’una família.
vida quotidiana com fantàstics.

Aquari de vidre/taula

Aquest espai no ha estat utilitzat en
cap

de

les

observacions

realitzades.

Altres observacions:
Les taules serveixen per fer activitats que a l’interior de l’aula són més complicades de fer, com quan pinten, o
estudien algun aspecte en concret fent experiments, etc.
L’aquari de vidre no és accessible pels infants i s’hauria de cercar un sentit en aquest.
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GRAELLA D’OBSERVACIÓ TERRASSA 4 ANYS B
Espais

Projectes que realitzen

Material que hi utilitzen en
aquest espai

Racó de lectura i tranquil·litat

Taules

Mirar contes

Contes

Aquest espai no ha estat utilitzat en
cap

de

les

observacions

realitzades. Però, sí que s’utilitza
per fer activitats més concretes de
tipus artístic i de manipulació.

Planter

Regar les plantes

Regadores + aigua de l’aixeta de
dins la classe.

Altres observacions:
Les taules serveixen per fer activitats que a l’interior de l’aula són més complicades de fer, com quan pinten, o
estudien algun aspecte en concret fent experiments, etc.
En aquesta terrassa els infants no interactuen amb allò que hi ha l’espai, ja que crec que són propostes més
aïllades, que s’han utilitzat en moments, llevat el racó de lectura que sí que té més demanda.
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3.3.3 Recollida de les inquietuds i necessitats dels infants
En aquest apartat s’analitzaran els interessos i necessitats que els infants han fet
visibles a les assemblees6 realitzades. Una de les primeres preguntes que se’ls hi va
demanar va ser: “A què un agradaria jugar a les terrassetes?”. Les respostes varen ser
diverses, però va haver-hi un parell d’infants que varen dir coses bastants interessants
com una carrossa on poder observar als infants, una cabanya per jugar a clubs i una classe
de mentides amb una pissarra. Els infants necessiten un lloc on amagar-se, que sigui
secret, ja pugui ser una carrossa o una cabanya com si fossin una guarida on trobar-se a
un mateix o estar amb intimitat amb un altre.
També molts d’infants varen dir que els agradaria tenir una piscina. Aquesta
resposta em fa reflexionar sobre la necessitat que tenen els infants d’estar en contacte amb
l’aigua. Tal com diuen l’Associació d’Amics del Martinet (2014): “Els nens senten una
gran fascinació per l’aigua en tots els seus estats i no desaprofiten mai una ocasió per
gaudir amb ella, sigui a la pica quan van a veure aigua, als bassals de terra o en aquest
cas, quan cau del cel. L’aigua és imprescindible per a la vida, i per tant, no és estrany que
la celebrin així”. (pàg. 57)
La segona pregunta a l’assemblea va ser: “Quines coses de les quals hi ha no us
agraden?”. Em varen impactar les respostes dels infants en aquesta pregunta, ja que molts
d’infants varen dir que no els hi agradava gens la caseta. Al mateix temps un altre infant
em va fer reflexionar:
-“Però N. si jugues un munt”
-“En N. en juga un munt, sempre hi juga, 40 dies”.
És per això que em confon, ja que diuen que no els hi agrada però hi ha bastants d’infants
que hi juguen. A més, cal dir que quan varen dir que no els hi agradava la caseta també
afegien comentaris burlescos:
-“No m’agrada, és de mentides”
-“Mireu (senyala la casa) esta feta de pedres, pedretes juntetes”

6

Consultar al Annex III
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Després, la següent pregunta va ser “Us agradaria tenir un espai on poguéssiu
conversar i relaxar-vos? Que podríem posar en aquest espai?”. En aquesta hi ha haver
respostes molt diferents, ja que cada infant va explicar que era allò que més li agradava:
-“un sofà”
-“jo flors perquè així ens tranquil·litzem”
-“una carrossa per contar històries”
-“el conte de les 7 cabretes”
-“una tenda de campanya”
-“una hamaca”.
Però hi va haver un infant que va dir una cadira, però de sobte altres infants li
varen dir: “Vols tombar-te a una cadira” i un altre infant: “No si ens tombem, caurem”.
D’aquestes idees m’agradaria destacar l’hamaca i la tenda de campanya. La primera crec
que seria interessant tenir-ne una, ja que seria una nova experiència, també ens serviria
com a racó d’amagatall, però crec que aquesta potser tingui més sentit al jardí entre dos
arbres i no tant a la terrasseta, ja que pot donar més peu a fer un joc més motriu. Encara
que també seria una bona opció. I la segona, cal explicar que dins l’aula fa poc hem
incorporat una tenda de campanya on a dintre d’ella hi ha material sensorial per relaxarnos i cuidar-nos a un mateix i als altres. És a dir, quan un infant ha tingut un problema o
no es troba bé va allà per solucionar-ho, sigui xerrant o fent un massatge. Per això crec,
que podria estar bé que hi hagués una altra a fora a les terrassetes, ja que siguin on siguin
els infants a l’espai exterior (hort, jardí, etc.) es puguin autogestionar.

En relació a la tria del color de les parets de les terrassetes, els infants varen decidir
per majoria el color verd. Altres colors que també varen esmentar varen ser el lila, vermell
i blau. Posteriorment, la quinta pregunta sobre les plantes va ser afirmativa.
La sexta pregunta va ser “Us agradaria tenir un espai on poder observar insectes?
Que podríem posar en aquest espai?” Va tornar a sortir el fet de posar una carrossa amb
insectes dintre on poder observar cucs. I també vàrem reprendre el tema de l’aigua, un
infant va dir: “saps que jo vull peixets”. D’altres varen proposar posar potets d’insectes.
Crec que és important que hi hagi un espai d’animalons on els infants els puguin observar.
La darrera pregunta sobre quines coses els agradaria tenir penjades també varen haver de
veure amb la mar, com varen ser sirenes, taurons, balenes...
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No només tot això sinó que a través dels seus propis dibuixos7 i de vegades
preguntes com “i que podríem posar aquí?”, els infants varen donar idees, com posar una
casa d’ocells, una gelera, una casa de veritat, poriols, botes...

3.3.4 Recollida de les idees i propostes de les mestres
En aquest apartat es realitzarà unes anàlisis de les idees i propostes de les mestres
sobre el disseny de les terrassetes. Per recollir aquesta informació s’han realitzat
entrevistes8 a 3 membres de l’equip docent; a les dues mestres de les aules en qüestió; na
Susana Bonnin (4 anys A) i na Mar Mayans (4 anys B) i a la directora del CEIP Rafal
Vell; na Bel Bestard. Cal dir que les entrevistes es varen fer a l’espai a transformar, per
tal de contextualitzar les terrassetes.

1) Dificultats detectades
La primera qüestió va ser “Quin tipus de millora t’agradaria que hi hagués en
aquest espai?”. En les respostes d’aquesta es poden diferenciar 3aspectes importants que
s’hauran de tenir en compte abans de pensar quines propostes és posaran a les noves
terrassetes. Les dificultats detectades són:

a) Problema de vigilància
Una de les primeres problemàtiques és que a les hores no lectives, gent del barri
entra a l’escola fent un mal ús del que troba a l’espai exterior, sigui botant la barrera
principal o entrant pel pati de primària cedit a l’IME en hores no lectives i després botant
la barrera d’infantil. És a dir, això crea pors en l’equip directiu i docent a l’hora de fer
una inversió econòmica important. Per això serà necessari pensar un tancament segur de
les terrassetes allunyant-se de la idea que sigui un espai interior o sigui una espècie de
presó.
b) Problema de l’aigua / dies de pluja
Aquest és un fet que s’ha de tenir molt en compte, ja que els dies que plou entra
l’aigua i es fa mal bé el material que hi trobem a l’espai. A més, que aquests dies les
terrassetes és l’únic lloc exterior amb els que compten els infants per sortir a l’exterior.
Algunes idees de les mestres per evitar l’aigua han estat un para-sol en vertical a les
7
8

Consultar al Annex IV
Consultar al Annex V, VI, VII
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terrassates. Però pot ser que aquesta no sigui la solució definitiva per evitar que tant
l’aigua o una persona entri dins l’espai a transformar.

c) Manca de coordinació
És a dir, no s’ha pensat deliberadament que es farà en aquest espai exterior. A més d’una
mancança de manteniment, no només, per la falta de coordinació amb altres serveis
externs com puguin ser l’ajuntament i la conselleria.
2) Usos de l’espai
En relació amb els usos que hi trobem a les terrassetes actualment, les mestres em
varen explicar que fins feia un grapat d’anys aquest espai només s’emprava els dies de
pluja en el temps de pati perquè els infants poguessin córrer una mica. Aquesta és una
idea que hem de deixar a un costat, és a dir, en aquest sentit s’ha de fer un canvi de
mentalitat i hem de pensar que tot el temps que hi passem a l’espai serà educatiu, hem de
deixar a fora la idea de sortir al pati com a temps d’esbarjo. També s’utilitzaven per fer
activitats de pintura i d’experimentació.
Afortunadament, aquest any hagut un canvi significatiu, ja que s’han creat petis
racons. Encara que els usos depenen de cada mestra, en el cas de les terrassetes de 4 anys
A, ja que el racó de dins l’aula són les construccions s’ha començat a crear petits racons
de construccions i mini mons a les terrassetes. Però encara hi ha feina per fer. Alguns dels
espais fixos que hi predominen actualment són espais de joc, d’experimentació, espai per
seure i llegir i espais verds. S’han insistit en aquests darrers espais esmentats perquè
funcionin, però aquests espais no perduren en el temps, ja que tenim la problemàtica de
no vigilància en hores no lectives. Com va passar a l’hort9 fa relativament mes i mig.
La distribució d’elements i el tractament de les diferents zones de les terrassates
no és equitativa ni són considerades de la mateixa forma, ja que és un espai on cada grup
ha anat gestionant depenent de les seves necessitats i històries d’aula. Una problemàtica
que va remarcar na Susana sobre aquest aspecte és que cada tutora té un pressupost d’aula
limitat per poder afrontar reformes a l’espai exterior. Aquesta mateixa mestra pensa que
encara falta una mirada compartida de l’equip docent, en relació al tema. A més va

9

Consultar al Annex VIII
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especificar que en aquest centre aquest aspecte no es dóna per falta d’iniciativa, ja que
fan feina sense llibres i molta feina amb les famílies, sinó per falta de temps per crear i
donar una mirada conjunta i amb sentit.

3) Les terrassetes: un espai per a les famílies
Com les sortides dels infants es realitzen a les terrassetes, la quinta pregunta va
ser demanar si seria interessant crear un espai d’espera i de socialització per a les famílies
en aquest espai. Les docents pensen que de manera natural ja ho fan, elles a poc a poc han
anat introduint plafons de documentació. Estic totalment d’acord quan na Bel Bestard ens
diu que és un moment interessant perquè al matí quan arriben, alguns pares van de pressa
i no tenen aquest moment de mirar i observar el que van fent els infants. Però, potser a la
sortida vagin més tranquils i puguin aturar-se a llegir i mirar la documentació penjada.

4) Aspectes estructurals
Respecte als paviments, textures i colors és un altre tema que cal ser tractat. Algunes
mestres han començat a introduir gespa artificial per anar canviant l’estètica i les textures,
ja que el paviment és molt antic. La mestra pensa que és una tasca molt urgent i pendent
de coordinació entre ajuntaments, la conselleria i els centres educatius. Algunes idees
sobre quin material podríem posar han estat la fusta o ciment estampat que és fàcil de
netejar i els infants podrien deixar la seva petjada pintant a terra. Una altra opció ha estat
posar vidrieres transparents (portes corredores) per poder veure el que hi ha fora, amb
algun sistema que permeti enfosquir l’espai com pugui ser estors o persianes.

El darrer tema a tractat amb les mestres va ser quins espais diferents els hi
agradaria tenir a les terrassetes. Alguns dels espais proposats varen ser: mini mons amb
elements naturals, propostes de manipulació, espai de relació entre grups, panells de jocs
verticals com transvasament o experimentació de sons, espais d’observació d’un fenomen
natural com formiguers o el creixement de les arrels d’una planta, així com un espai de
lectura entre d’altres.

3.3.5 Reflexions i propostes per dur a terme el disseny
Després d’haver realitzat l’anàlisi de totes les eines de recollida de dades, al
següent apartat trobarem les reflexions i propostes per dur a terme el disseny. Aquest es
confeccionarà a partir de les necessitats dels infants i de les mestres. Aquestes són:
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1) Transparència
Una de les primeres necessitats que el centre hi ha de solucionar respecte a aquest
espai és el problema de l’aigua els dies de pluja i pensar un tancament per a les hores no
lectives. Aquest serien canvis en l’estructura arquitectònica de l’espai. Al mateix temps
cerca’m que l’interior surti a fora i a la inversa. Per tant, pens que una bona idea seria
eliminar els murs a l’extrem del jardí i posar unes vidrieres transparents com les de la
següent imatge.

Aquest mur seria
eliminat i s’instalarien
dos rails per posar unes
vidrieres plegables

Il·lustració 26. Font: Elaboració pròpia

Il·lustració 27. Font: Google Imatges

A la imatge de l’esquerra les vidrieres estarien tancades en els dies de pluja i a les
hores no lectives del centre. Els dies que fessin bon temps les vidrieres estaran obertes
com a la imatge de la dreta.
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Amb aquest sistema, ara haurem de pensar de quina forma els infants i pares
podran accedir a les terrassetes. Ja que posar les vidrieres suposarà eliminar la rampa amb
la qual els subjectes accedien en aquest espai.

Il·lustració 28. Font: Elaboració pròpia

Perquè es pugui visualitzar i connectar l’espai interior amb l’exterior un fet molt
significatiu és eliminar totes aquelles barreres que impedeixen les sortides i entrades als
diferents espais. Actualment els vidres són opacs i com a molt podem obrir una porta de
1,10m d’amplitud. Per tant, serà necessari posar una porta corredissa de vidre transparent
a cada aula com la de la següent imatge.
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Il·lustració 29. Font: Google Imatges

2) Grades
Una vegada eliminats els semi murs i la rampa (cercles de color vermell),
s’instal·larà una grada de dues alçades on podrem trobar unes escales en cas d’accedir-hi
caminant. Les grades (cercles de color blau) estaran encoixinades amb gespa artificial de
5 cm de grossor. La forma seria irregular, podeu veure alguns exemples a les següents
imatges.

Il·lustració 30. Font: Pinterest

S’ha decidit crear aquestes grades, ja que seran un espai d’espera i socialització
per a les famílies a les sortides dels infants. A més, durant l’horari lectiu serà un espai on
tant els infants i les mestres es puguin reunir i relaxar-se.
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3) Paviment i parets
També com ja s’ha comentat anteriorment el paviment de les terrassetes és molt
antic i massa fosc. A més ja que com la seva textura no és totalment llisa, els infants quan
cauen es poden fer mal. Per tant, després de reflexionar i pensar sobre quin material era
el més apropiat s’ha elegit un ciment estampat llis en un gris clar, ja que és un material
fàcil de fer net que no requereix cap tipus de manteniment i

sobretot perquè és

antilliscant.

Il·lustració 31. Font: Google Imatges

La primera pell d'un espai són les parets, aquestes han de ser neutres. Per això el
color elegit per les nostres terrassetes serà el blanc.

4) Mobiliari
En relació al mobiliari que hi trobarem a les terrassetes es diferenciaren 4 zones a
cada una de les terrassetes: zona relacionada amb el racó que hi trobem dins l’aula, una
zona d’observació, una zona de seure /tranquil·litat, i una zona verda. A cada una de les
aules es realitzaran propostes de joc diferents. A la terrasseta de 4 anys A les propostes
que és duran a terme seran les següents:
•

Zona racó d’aula: En aquesta aula hi ha el racó de construccions petites,
l’extensió que s’ha decidit du a terme, cap a l’exterior són els minis mons. La
mestra va començar aquesta proposta introduint terra i animal de plàstic. Però, ja
que els infants varen demanar la presència de l’aigua a l’espai exterior, seria
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adequat no centrar-nos en un mini-mon només, sinó anar més enllà, com recrear
l’oceà amb aigua, el desert amb arena, el bosc amb terra, etc.

Il·lustració 32. Font: Pinterest

-

Zona d’observació: Aprofitant que els infants d’aquesta aula estan engrescats
en investigar els insectes. Fins i tot han confeccionat un hotel d’insectes, per
això crec que seria interessant tenir un espai per poder observar els primers
animalons. Tal com ens diu l’Associació d’amics del Martinet (2014): “El
moviment, gairebé sempre imprevisible, de l’animaló captiva l’atenció de
l’infant. Sovint, silenciosament, ens mostraran els seus costums i exigències
quant a l’entorn: la sargantana necessita sol, els cucs els trobem entre el fang
humit... que els nens van coneixent. Saben que són vius, igual que nosaltres, i
que poden morir, si els apreten o els trepitgen descuidadament. Igualment,
sovint desperten en els nens instints de protecció que els aporta a construir-los
casetes, posar-los menjar...”(pàg.28). El disseny d’aquest espai seria com a la
següent imatge. Cal dir, que aquest és l’únic canvi que s’ha duit a la pràctica,
ja que té molt a veure amb un projecte de l’aula.
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Il·lustració 33. Font: Pinterest

•

Zona de tranquil·litat/per seure: Com s’ha comentat anteriorment, dins l’aula
els infants disposen d’una tenda de cabana per solucionar els problemes, relaxarse i cuidar-se uns en els altres. A més a l’assemblea amb els infants va ser una
demanda de l’espai de tranquil·litat. En aquest espai es podria posar material
sensorial natural.

Il·lustració 34. Font: Pinterest

•

Zona verda: A part de tenir una part de plantes a les terrassetes també serà
important que els infants tinguin al seu abast propostes obertes que els hi permetin
nous coneixements. Per això ja que en aquesta terrassa amb ajuda de les famílies
s’ha fet tot un planter de plantes aromàtics, una proposta a fer és una petita taula
amb morters perquè els infants puguin fer colònies, mescles... i ensumar les
diferents olors.
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Il·lustració 35. Font: Pinterest

En canvi, a la terrasseta de 4 anys B les propostes que és duran a terme seran les
següents:
•

Zona racó d’aula: En aquesta aula hi ha el racó d’experimentació. Per tant, s’ha
pensat fer uns planells en vertical tant per fer diferents transvasaments siguin amb
aigua o amb altres materials que hi puguem tenir al racó de dintre; sorra, copinyes,
pedretes....

Il·lustració 36. Font: Pinterest

Serà important, posar canaletes de diferents materials ja siguin de canya de
bambú, tubs transparents, metàl·lics, tubs opacs... perquè els infants observin els
comportaments dels diferents materials utilitzats.
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•

Zona d’observació: Ja que en aquesta aula el projecte que estan estudiant és
l’oxigen seria interessant fer una espècie d’estructura on els infants poguessin
observar el creixement de les arrels de les plantes a més de tenir un petit planter
amb plantes per cuidar-les i regar-les.

Il·lustració 37. Font: Pinterest

•

Zona de tranquil·litat/per seure: Com s’ha dit anteriorment els sofàs són massa
rígids per seure, per això una bona solució serien les hamaques, per tal que l’infant
tingui els llibres al seu abast des de l’hamaca es posaran unes capses a l’alçada
adequada a la paret fent de prestatgeria.

Il·lustració 38. Font: Pinterest

•

Zona verda: Una zona verda a les terrassetes sempre és optima per l’aprenentatge
dels infants, com ja hem dit hi haurà una zona d’observació amb un planter. Per
tant, en aquest racó verd, es podria posar una petita taula amb diferents materials
on els infants puguin deixar el seu rastre, com sorra, fang, fulles.... A més d’altres
estris per poder mirar-les, mesurar-les i dibuixar-les.
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Cal dir, que ja que tant a l’assemblea dels infants com a les entrevistes de les mestres
es va demanar un espai on crear històries o casetes de clubs secrets (espai on per entrar
hi ha un clau secreta que només saben els membres d’aquell grup, com si fossin els nins
perduts de Peter Pan). És a dir, un lloc confidencial, secret, ple de petits somnis i
sorpreses. Però a la vegada també era necessari cercar un espai on es poguessin trobar els
infants de les dues aules. Per això crec, que una bona manera d’aconseguir aquesta
demanda, és posant una cabana de fusta elevada que tingui entrada i sortida a cada un dels
costats de les dues terrassetes.

Il·lustració 39. Font: Pinterest

Un altre element important en aquest espai serà la documentació, aquesta serà
consensuada pels docents del centre. S’ha pensat que una forma estètica i pràctica de tenir
una documentació a l’exterior que no s’espenyi serà marcs de fusta a les parets i anar
canviant la documentació cada vegada que sigui necessari.

Il·lustració 40. Font: Google Imatges
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Per últim, personalment crec que una de les formes en les quals queden representades
el fet de travessar el llindar és posant-se en els dies de pluja unes botes i un impermeable,
per poder experimentar amb l’aigua i la terra. Serà idoni tenir a mà la roba que utilitzarem
dins aquest espai transitori entre l’interior i l’exterior. D’aquesta manera intuïtivament en
travessar el llindar s’han de veure fàcilment la vestimenta que hem d’utilitzar. Al principi,
potser als infants, els hi costi acostumar-se, però posteriorment es convertirà en un hàbit
en els dies de pluja.

Il·lustració 41. Font: Google Imatges

En conclusió, m’agradaria destacar la següent cita de l’Associació dels Amics del
Martinet (2014): “L’exterior requereix d’una cura constant. Els adults de l’escola, amb el
desig i el compromís d’oferir als nens i les nenes un espai adequat on poder passejar,
jugar, imaginar, crear, investigar, descobrir...o simplement, estar, s’organitzen per
realitzar totes aquelles tasques de manteniment que són necessàries, per crear nous espais
i noves estructures de joc, per renovar i endreçar els materials... i així fer, també de l’espai
exterior, un espai amable per als infants, alhora que generador d’un món de possibles ”
(pàg. 87). Per tant, a l’hora de canviar l’espai exterior hem de ser conscient de la feina
que duu i que haurem de fer un canvi de mentalitat, ja que no els podem concebre com
un espai i temps d’esbarjo sinó com un espai i temps de sorpresa, curiositat, experiències
úniques i aprenentatges.
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3.3.6 Disseny final
En aquest apartat es presenta el disseny final al que s’ha arribat després de realitzar
tot el treball de camp.
•

Aula de 4 anys A: Costat de l’aula (racó de natura i d’observació):

Il·lustració 42. Font: Elaboració pròpia

-Aula de 4 anys A: Costat del jardí (racó de tranquil·litat i d’aula)

Il·lustració 43. Font: Elaboració pròpia
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•

Costat que connecta les dues terrassetes (zona de vida de grup): Aquesta tindria
una escala per cada costat i també es podria passar per davall.

Il·lustració 44. Font: Elaboració pròpia

•

Aula de 4 anys B: Costat de l’aula (racó de natura i d’aula/experimentació)

Il·lustració 45. Font: Elaboració pròpia
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•

Aula 4 anys B: Costat lateral ample (racó d’aula/experimentació)

Il·lustració 46. Font: Elaboració pròpia

•

Aula de 4 anys B: Costat del jardí (racó d’observació i tranquil·litat)

Il·lustració 47. Font: Elaboració pròpia

4. Reflexions i conclusions
En aquest apartat exposaré totes les reflexions i conclusions finals extretes del
meu Treball de Fi de Grau: L’espai de les terrassetes: un umbral entre el dintre i el fora.
El disseny d’espais ha estat un tema que m’ha fascinat des de ben petita. Si he de ser
sincera, quan la meva tutora de TFG em va proposar el repte de fer aquesta temàtica no
vaig tenir cap dubte per fer-ho.
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En relació als objectius, el general crec que l’he assolit, ja que amb ajuda dels
infants i de les docents s’ha elaborat un disseny tenint en compte quines eren les
necessitats dels espais, dels subjectes i donant veu a les idees de tots els implicats.

Si es cert, que he tingut una sèrie de problemes a l’hora de plasmar les idees
proposades de manera visual. Vaig cercar i provar molts de programes arquitectònics que
pareixia que podria fer el meu disseny en 3D (com Planner 5D i Home design 3D). Però,
no ha estat fàcil utilitzar aquests programes. Per això, finalment, he decidit fer-ho a través
del propi dibuix i afegint alguns elements en fotografies.
Els objectius específics d’aquest treball eren tres. El primer era “Remarcar la
importància de les terressates com a un recurs educatiu”. Crec que he aconseguit remarcar
la importància i beneficis que té estar a fora gràcies a la informació que he pogut extreure
de diferents obres de Penny Ritscher, Carme Cols i el Martinet.

Respecte al coneixement dels aspectes i característiques tenen cada un dels
elements que trobam a l’espai exterior m’ha servit molt per ampliar els meus
coneixements consultant el llibre “A fora” i “El jardí dels secrets”. Per tant, puc dir que
també he aconseguit el tercer objectiu específic que era “investigar quin tipus de material
i mobiliari són adequats pel nou disseny de les terrasses.

Puc dir que estic contenta, ja que quasi he pogut complir tots els objectius dins
les meves possibilitats. Si és cert que hagut alguns objectius més difícils d’aconseguir.
Com el segon objectiu d’aquest TFG, on m’ha costat que els mestres trobessin un temps
on tractar i consensuar idees conjuntes entre les mestres. Però alhora estic satisfeta, ja que
he aconseguit que es qüestionin i reflexionin sobre aquest espai, encara que no es dugui
a la pràctica.
Per jo ha estat tot un procés d’aprenentatge, és cert que ha estat un poc angoixant,
ja que no he pogut dedicar tot el temps que volia, encara que li hagi dedicat moltes hores.
A més, de tenir tota la feina que duu fer el pràcticum II, més els treballs corresponents i
projecte de millora. Per jo ha estat tot un repte descobrir les meves inquietuds sobre els
espais exteriors.
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A més, crec que no només he après coses sobre la meva temàtica, sinó hagut
aprendre també com es fa una bona recerca d’informació. Al principi em vaig angoixar,
ja que trobava poca informació sobre les terrassetes, després hi va haver un moment on
tenia bastant informació i vaig haver de destriar. No només això, sinó que hi ha moltes
altres branques d’informació que s’han de tenir en compte com poden ser conferències
sobre la temàtica en qüestió. Una en la que vaig gaudir i aprendre molt sobre els espais
exteriors va ser les Jornades de REMOBLAR.
A l’hora de la recollida del treball de camp, cada vegada m’anava sorprenent més
de tot allò que anava descobrint. El que més m’ha fascinat ha estat pensar idees i com
podria ser el nostre disseny amb els infants. Pot ser ara també en lloc de dibuix lliure els
hi hauria donat un plànol perquè col·loquessin els elements que volien i a on els volien.

Personalment, he gaudit molt del meu TFG encara que hi hagi hagut moments
d’estres, plors i angoixa. També hagut moments divertits, especials i que mai oblidaré
com algunes de les frases dels infants.
Com a possibles reptes futurs, m’encantaria poder dur a terme el meu disseny a
les terrassetes i rebre informació relacionada amb el disseny d’espais per a la infància.
També m’encantaria poder viatjar a Alemanya o Finlàndia per viure en primera persona
alguns dels seus playgrounds i espais exteriors.
M’agradaria acabar amb la següent cita de Javier Abad i Ange Ruiz Velasco al
(2014): “El habitar y el construir están estrechamente vinculados al pensar. Porque, al
igual que el pensar, el construir le da apertura al ser, crea un mundo, un espacio habitable”.
(pàg. 59)
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Annexes
•

Annex I: Fotografies generals del Projecte de Millora de Son Roca

Il·lustració 2 Espai laboratori inicial

Il·lustració 3 Espai laboratori transformat
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Il·lustració 4 Espai aula inicial

Il·lustració 5 Espai aula transformat

•

Annex II: Observacions del tipus de joc dels infants a l’espai a transformar
o Observació 13/04/18
A la terrassa hi ha un total de 12 infants. Un d’ells es puja a la tarima de
gespa i es posa a fer equilibris d’una punta a una altre del palet. Altres
infants als voltants d’aquesta zona juguen a fer camins amb dinosaures,
pedres i fustes. Els dinosaures agafen el rol de dimonis. Els infants
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realitzen diferents verbalitzacions com els sorolls dels focs artificials i
diuen que faran un fogueró. Uns duran la llenya i altres la carn per torrar.
Un altre grup d’infants (5 infants) es posen al darrera del baobab i amaguen
una seria d’animals. Altres infants estan al davant del baobab i han
d’esbrinar quin és l’animal que està amagat.

Al mateix moment tres infants juguen amb el material que hi ha dins la
casseta de juguetes a damunt la taula, inventen situacions quotidianes i
juguen a pares i mares.

Altres dos infants juguen amb els camions al cossiol gran de terra, omplen
i descarreguen els tractors i camions de terra.

Un infant es seu als sofàs a mirar un conte, però no està massa estona.
S’aixeca i es tomba al terra a mirar el conte.

Els infants que jugaven amb el material de la casseta damunt la tauala ara
també ho fan dins ella. Cada infant adopta rols diferents de cada un dels
personatges/membres familiars que hi troben. Un fa de moix, un altre de
pare, etc.

Els infants que jugaven a endevinar animals a la zona del baobab ara
juguen a fer carreres de camions donant voltes amb els camions del cossiol
gran al voltant del baobab.
o Observació 17/04/18
Avui les terrassetes no estan distribuïdes com sempre, ja que han vingut
els pintors a pintar la façana de l’escola. Els pintors han col·locat els dos
palets que feien de suport de la tarima de fusta, un damunt l’altre.
Quatre infants pugen damunt la tarima, dos fan de directors d’orquestra i
altres dos són els cantants. Agafen troncs de fusta i simulen que són
micròfons i batutes. Uns dirigeixen i altres canten.
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Els directors creen una forma de signes per saber si han de cantar o han
d’aturar, l’infant que fa de director explica als cantants que quan obri la
ma serà que han de deixar de cantar.
Altres dos infants agafen dues cadires i s’enfilen al mur de la terrasseta per
veure que es el que passa al darrera. Seguidament es baixen i fan equilibris
a la tarima de gespa i altres infants s’enfilen damunt les cadires.

Els infants que cantaven també piquen amb les fustes damunt el palet on
estan pujats i simulen que son instrumentes. Decideixen que no volen una
guitarra, sinó que volen una bateria. Després es prepararen per la gran
actuació; un infant verbalitza: “un minut un minut” I altres infants
decideixen que també volen ser cantants. Uns fan renous amb el propi cos,
ja sigui amb les cames, amb la boca o les mans; altres ballen i un altre
dirigeix el concert.

Al boabab trobem altres infants juguen a transportar pedres a la gespa amb
els camions, tractors i grues. Els infants diuen: “pi pi pi alerta amb les
pedres”, “un, dos, tres suelten la carga”. Les tiren, van a cercar de noves
i les tornes a transportar al boabab.
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Un infant agafa una regadora i rega, va a l’eixata de dintre de la classe,
omple la regadora amb aigua i rega el planter de les flors. Després se seu
als sofàs i mira un conte de flors de la natura, no esta gaire estona.
o Observació 25/04/18
Tres infants han sortit a la terrasseta, alguns agafen tractors d’altres
dinosaures. Tots comencen a fer voltes arrossegant les juguetes per
damunt la taula. Un infant diu; jo soc el primer, un altre, jo el segon, i un
altre jo el tercer.

Al poc temps surten altres infants, es dirigeixen a les capses de fusta on hi
ha pedres i fustes per fer construccions. Però es troben amb un problema,
no hi poden jugar perquè estan plenes d’aigua, un dels infants fa una
hipòtesis i diu: “Eso és perquè ha plogut molt”
Els darrers infants que havien sortit a la terrasseta s’uneixen al joc de fer
voltes damunt la taula, com si fos una cursa de tractors i dinosauris.

Excepte un infant (nin que en un principi era el segon a la cursa de la
taula), que juga amb un dinosaure damunt la tarima de gespa. Primer
inspecciona tota la tarima amb l’animal. Seguidament agafa algunes de les
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pedres que es troben banyades dins la capsa i les col·loca a les puntes
sobrants de la tarima.

Els infants que feien curses, ara juguen de la mateixa forma que abans però
ara alguns són policies i d’altres els lladres; es persegueixen uns en els
altres.
L’infant de la tarima agafa troncs i més animals i crea petites histories; els
hi fa llits per dormir i menjar perquè no hi passin gana.
•

Annex III: Assemblea amb els infants sobre les terrassetes
Vaig agafar infants tant de l’aula de 4 anys A com de l’aula de anys B. Ens vàrem
seure en rotllana i vàrem estar conversant el següent:

Adult: Necessito la vostra ajuda perquè estic fent un treball de la universitat sobre
aquestes terrassetes. Tots junts, pensarem coses que hi podríem posar per fer-les
de nou. Jo he dut unes preguntes preparades que us faré i serà com una entrevista,
mireu si sou d’importants que vos faré una entrevista. Vosaltres em voleu ajudar
a pensar nous jocs, materials i coses que us agradaria tenir per jugar.
Tots els infants: Siiii!!
Adult: A què us agradaria jugar a les terrassetes?
N (infant): A mi m’agradaria jugar a contar histories amb una caseta
M (infant): A mi m’agradaria jugar de dins d’una piscina. M’encanta l’aigua.
E (infant): A jo m’agradaria jugar dins una carrossa i mirar cucs de seda.
P (infant): A mi m’agradaria tenir una piscina
G.H (infant): A jo també
P(infant): Les piscines estan molt fresques
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I (infant): Si jo a casa tinc una.
G.N (infant): Jo també
M (infant): Podríem posar una pilota dins la piscina
M.R (infant): A mi m’agradaria tenir una tenda per de vegades jugar a clubs.
N: Una piscina no.
M.M (infant): Amb unes juguetes noves
Adult: Quines?
M.M (infant): Als dinosaures
D (infant): Una tenda amb un carro i coses de menjar
M (infant): Haurem de posar una piscina d’aquí a aquí per omplir la piscina
Adult: Però si posem una piscina que farem a l’hivern amb sa piscina? Hi podrem
ficar-nos a de dins?
Alguns infants: No
Adult: Idò podem cercar una altra forma de posar aigua dins la terrassseta? Com
ho podem fer?
Adult: Quines coses de les quals hi ha no us agraden?
D (infant): Amb xurros d’aigua
M.T (infant): Globus d’aigua
Alguns infants: Aigua calenta
Adult: Quines coses de les quals hi ha no us agraden?
M (infant): A jo no m’agrada la caseta, ni els munyequitos que hi ha dintre.
G.H (infant): A jo tampoc
G. N (infant): Podem penjar cases d’ocells
I (infant): A jo no m’agrada la caseta
D (infant): Si és de pedra
I (infant): Però de mentida de pedres
G.H (infant): Si de mentida
M (infant): Mireu (senyala la casa) com esta feta de pedres, pedretes juntetes.
G.N (infant): A jo no m’agraden aquelles plantes (senyalant el cossiol de la
terrassa de 4 anys B)
M.G (infant): Les fustes
S (infant): Allò d’allà (senyala la taula planter de l’aula de 4 anys A)
D (infant): A jo no m’agrada la caseta
N (infant): Pues a mi no m’agrada la piscina
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Adult: N però que es el que no t’agrada del que tenim aquí ara?
N (Infant): Els pals de fusta
P (Infant): Però N. si jugues un munt
M (Infant): En N. juga un munt, sempre hi juga, 40 dies.
M.T (infant): A jo no m’agraden aquella fusta de la paret (palet a la paret
incorporat fa poc per penjar nous materials proposats)
N (infant): això és el que anava a dir jo.
Adult: i que podríem posar aquí on heu dit que no us agrada?
D (infant): Una classe de bromes de mestres amb una pissarra i retoladors
M (Infant): A mi m’agradaria una gàbia plena d’ocells.
Alguns infants: Jo també
M.J (infant): A jo m’agradaria que tinguéssim poriolets
M.R (infant): A jo m’agradaria tenir una gelera per anar de càmping. I un porc.
D (infant): Me encantan los cerdos!!
Adult: Un porc de veritat?
Alguns infants: Si!!
N (infant): No!! Això és una porqueria.
G.N (infant): A jo no m’agrada la caseta de fusta.
S (infant): He de dir una cosa, els porcs ens faran una porqueria.
D (infant): Bueno pues podríem comprar un només.
G.H (infant): O el podríem matar i fer unes matances.
E (infant): la caseta de fusta
M.T (infant): Jo voldria tenir aquí una casa de veres.
Adult: Us agradaria tenir un espai on poguéssiu conversar i relaxar-vos?
Alguns infants: Si
Adult: Que podríem posar en aquest espai?
S (infant): Quan ens barallem amb uns amics i estem malament anem a la tenda
de campanya a seure a de dins per cuidar-nos.
M.R (infant): Jo posaria un sofà
M.J (infant): Jo flors perquè així ens tranquil·litzem
E (infant): M’agradaria tenir una carrossa on contar histories.
G.H (infant): Un conte de les set cabretes
Adult: Però quina estructura podríem posar per seure i estar tranquils? Què us
agradaria?
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E (infant): Una tenda de campanya
G.H (infant): Jo una cadira
M(infant): No perquè no ens podrem tombar i caurem
G.N (infant): Vols tombar-te a una cadira?
M (infant): Jo me tombaria a un tamboret
I (infant): Un sofà
Adult: Amb coixins?
I (infant): Si
M (infant): Una hamaca
D (infant): Amb uns coixins
E (infant): Millor una tenda de campanya
M (infant): Una muntanya de veritat, per poder córrer per damunt i tranquil·litzarnos.
M.T (infant): A jo m’agradaria una hamaca amb una piscina i els dies que no
tinguem problemes la guardem.
Adult: De quins colors us agradarien que fossin les parets?
P-M.R (2 infants): Blau
I-M.M-G.H-G.N-E-N (6 infants): Verd
S-D-M.T (3 infants): Vermell
M.J (1 infant): Lila
Adult: Us agradaria que hi hagués plantes?
Tots: Si
D (infants): Un hortet
Adult: Us agradaria tenir un espai on poder observar insectes?
Alguns infants: Si
Adult: Que podríem posar en aquest espai?
E (infant): Una carrossa amb els cucs de seda a dins i més pots transparents
S (infant): Saps que jo vull peixets
E (infant): Podem posar pots per tenir insectes
Adult: Us agradaria que hi hagués coses penjades al sostre? Quines coses
penjaríeu?
M.R (infant): Sirenes
S(infant): Balenes
G.N (infant): Un taurò
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M.J (infant): Els taurons no estan a Mallorca, estan a un altre país.
•

Annex IV: Dibuixos dels infants
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•

Annex V: Entrevista a Susana Bonnin (Mestra de 4 anys A)

1. Quin tipus de millora t’agradaria que hi hagués en aquest espai?
Una de les primeres coses, no depèn ja de nosaltres sinó del manteniment de
l’edifici. Jo fa 10 anys que vaig arribar en aquesta escola i segueixen els mateixos
tancaments. I clar totes aquestes coses que queden tan enveides costa molt donarlis valor i que torni a quedar estètic. Encara que li hem donat moltes voltes. Ara
ens han pintat, però clar quant tampoc no hi ha una coordinació entre l’ajuntament,
la conselleria, els mestres d’aquí que no ens deixen triar materials, colors... I això
influeix molt a l’estètica de l’espai. És una cosa que sempre hem fet per anar cap
allà, però es una cosa que encara és difícil.

2. Quins usos creus que hi trobem a les terrassetes?
Fins fa un grapat d’anys només s’utilitzaven els dies de pluja, perquè els infants
sortissin a corre i fer pati sense banyar-se. També s’utilitzaven per pintar i fer
activitats així com a més d’embrutar-se i experimentar. Però amb el temps han
anat agafant un poc de vida, fa un any o dos anys vàrem començar a sembrar
posant pasteres. Aquesta era com una primera passa. En guany si que hi ha hagut
un canvi significatiu, ja que la classe ha sortit un poc a defora. I s’han creat petits
racons de joc, en el que els infants poden jugar, per aprofitar un poc el bon temps
que fa a Mallorca. Perquè de vegades sempre estem tancats dins l’aula i per donar
un poc d’obertura. Basant-nos un poc en la metodologia, el material dels minimons hem intentat crear nous espais de construccions, ja que la classe és referent
de racó inter cicles de construccions petites i que aquests mini-mons fossin espais
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on hi hagués material més i menys estructurats, alguns comprats i altres naturals
que agafessin vida amb altres personatges. És a dir, que els infants poguessin crear
amb construccions però també amb personatges. Per això tenim titelles,
animals,.... I hem anat creant poc a poc aquests mini-mons perquè els infants
puguin jugar a les terrasses.

3. Trobes que la distribució dels elements de joc és equitativa i adequada?
Crec que encara falta repensar-ho molt més, els materials que hi ha. Hi ha un petit
espai de joc simbòlic amb la casseta que no te molt d’èxit, perquè faltaria material
nou per jugar dins ella. Tota aquesta distribució, és a dir, jo he anat comprant
material, però una de les valoracions que pensava fer a la memòria final i a la PGA
de l’any qui be, nosaltres tenim un pressupost d’aula que clar quan l’aula surt a la
terrassa és com una altra aula i necessitem més pressupost, ja que és com si
tinguéssim dues aules que hauríem de millorar. Si que hi ha el racó de natura que
intenta partir d’aquesta necessitat de contacte amb la natura i els elements
naturals. Després un petit espai de biblioteca referit a l’espai de natura. La part
d’estora amb el baobab dona continuïtat del curs anterior i a part crea un altre
espai de lectura. Després hi ha un altre espai de construccions diferents i de joc
simbòlic amb tractors, pedres i troncs. I l’hort en guany li hem donat un poc més
de sortida en aquest porxo. Per tant hem intentat això donar un poc de sortida a
diferents necessitats però s’hauria de repensar més i fer més feina entre mestres i
que l’espai fos de tot el porxo. Hi ha altres espais que també han donat continuïtat
i hi hagut un poc de coordinació, encara que no es sempre del tot suficient. Però
no se dona en tot, però si que de cada vegada va agafant un poc més de forma i
sentit l’espai

4. Creus que totes les zones de les terrassetes tenen el mateix tractament i
consideració?
No nosaltres per exemple estem a l’espai de 4 anys i quan estàvem amb els de tres
ja anàvem un poc en aquest camí i estàvem en aquest camí, per poder accedir en
aquests infants nouvinguts amb necessitats especials per cadascun de cada una de
dels diversitats de cada infant fa que anem tant saturats de feina que els espais de
3 anys no tinguin encara aquest plantejament o mirada. El fet de treballar per
racons de cicle fa que sortiguem un poc de l’estructura de mestra amb grup i espai
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de referència i que els infants se moguin en diferents racons i que les mestres
també. Però encara falta una mirada de crear racons per tot el grup de mestres.
Cada tutora organitza i crea la seva aula de referència. I el mateix passa un poc
amb les terrasses, que falta aquesta mirada de grup i aquest plantejament de posar
en comú i de donar una línia. Això no es dona per falta d’iniciativa sinó que així
com treballem aquí sense llibres per suposat amb tantes metodologies noves i
molta feina amb les famílies. Sempre falta temps per crear i ens falta un poc donarli aquest temps de mirada conjunta i de sentit. Si que hi ha la intenció, però que
any a any com que anirem fent poc a poc.
5. Creus que seria interessant incloure un espai d’espera dins les terrassetes
perquè les famílies poguessin socialitzar-se? (els pares esperen a les terrassetes
a l’hora de recollir als infants)
Si que ho trobo. Una de les primeres coses que vàrem fer en aquest espai va ser
crear una pissarra de comunicació amb les famílies, que depèn de la temporada la
emprem més o menys, intentem anar posant documentació perquè les famílies ho
vegin. Però si que a lo millor seria guapo que les famílies tinguessin un espai
d’esperar, perquè a vegades hi ha dies que sortim abans, hi ha dies que sortim més
tard. I la veritat era una cosa que no ens havíem plantejat. I tal vegada estaria bé,
nosaltres enguany el que hem fet ha estat canviar un poquet l’entrada perquè els
infants no estiguin tant de temps asseguts en el cuc i que sigui un poc més dinàmic,
hem obert la terrasseta posant documentació i una provocació que són els cucs de
seda. Esta pensat perquè els pares entrin i els infants no esperin asseguts sinó que
puguin anar aobservar si hi hagut canvis en els cucs de seda i per que ens ajudin
a posar les fulles i a cuidar-los. Però si que s’ha de seguir repensant.

6. Trobes adequades els tipus de paviment, textures i colors amb les quals
compta actualment les terrassetes? Que canviàries?
Si això te un poc a veure, i crec que m’he avançat un poc, en la part aquesta de
que hi ha coses que ja no depenen nomes de nosaltres. Des de l’any passat hem
començat a posar bocins de gespa artificial, per anar canviant un poc l’estètica i
els espais on se trobin qualsevol persona de la comunitat educativa. I posar
textures, el paviment es molt antic. Tampoc no te un manteniment i una neteja
com hauria de tenir. Es una cosa que estem anat molt darrera d’això perquè quan
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més s’empra més s’ha de fer net i més hores se necessiten de neteja. I passa això
no hi ha coordinació i no es te en compte les persones que treballen a de dins d’un
espai com per sabre. Així com altres països que se rehabiliten centres tenint en
compte les característiques dels que l’habitaran. Se que aquí alguns centres han
pogut coordinar-se, però aquesta és una tasca molt urgent i pendent de coordinació
entre ajuntaments i conselleria i els centres educatius.
7. Quins espais diferents t’agradaria que hi hagués a les terrassetes?
A mi m’agrada un poc com esta el tema així del mini-mon on hi hagi elements
naturals. I estaria guapo que hi hagués continuïtat en tot el porxo i que hi hagués
propostes diferents. Així com els infants van canviant d’espai de referencia que
puguin trobar al porxo també propostes diferents que fossin pensades entre tots
però sobretot amb elements naturals i moltes propostes de manipulació. I també
seria molt guapo que així com estan delimitades de que cada aula te el seu porxo
hi hagués llibertat de triar on voler anar i que es crees un espai de relació entre
grups.
•

Annex VI: Entrevista a Mar Mayans (mestra de 4 anys B)

1. Quin tipus de millora t’agradaria que hi hagués en aquest espai?
Posar qualque tipus de toldo o d’allargament, perquè els dies de pluja se pugui fer
servir i al manco així donar-li més profit en aquest espai ampli per poder fer
propostes d’art i manipulació. Però el que passa es que quan plou s’inunden
d’aigua, per això estaria bé un toldo en vertical per cobrir aquest espai.

2. Quins usos creus que hi trobem a les terrassetes?
Sobretot per art, per si tenim qualque racó de natura o si hem sembrat alguna cosa
que ha d’estar més protegit que no sembrar-ho al pati. I així també esta més a
l’abast dels infants. També per fer propostes d’experimentació i tot tipus de
manipulacions i propostes que siguin d’embrutar que ens permeten estar a l’aire
lliure i no tancar-nos només a l’aula, per tenir moments més especials
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3. Trobes que la distribució dels elements de joc és equitativa i adequada?
No totes tenim la mateixa distribució d’elements, també te a veure crec jo amb el
racó que es té a cada aula. Nosaltres en aquesta terrassa si que tenim palanganes
més d’experimentació. Si que a part hem tret tot lo dels legos, play mòbils, de
mini mons. Però les altres aules, l’any passat treien projectes de l’aula a de fora
com la gelateria, les bicicletes... com per donar extensió a allò que es té dins l’aula.

4. Creus que totes les zones de les terrassetes tenen el mateix tractament i
consideració?
No també hem començat fa relativament fa poc, abans no els empràvem com ho
estem fent en guany. I si que hi ha un esforç com a que, per exemple jo l’any
passat tenia aquella part, no es tan embrutadissa ni has d’estar tant pendent de
tornar a col·locar-la i fer net que com aquesta que tenim l’arbre a davant que tot
el dia hi ha fulles. Per això crec que el tractament te a veure amb l’ús que li vulgui
donar cada tutora.
5. Creus que seria interessant incloure un espai d’espera dins les terrassetes
perquè les famílies poguessin socialitzar-se? (els pares esperen a les terrassetes
a l’hora de recollir als infants)
Hem anat traguen coses de tipus de documentació a les finestres. Això dona peu
a que quan veuen qualque cosa escrita se comenti entre ells. Els problemes són
que els vidres no aferren com toquen, se cau amb el vent, si plou agafa humitat,
s’embruta. Però si que s’intenten fer coses per tenir aquest moment per si hem de
donar alguna cosa als pares o fer exposicions sobre algun tema que hem investigat.

6. Trobes adequades els tipus de paviment, textures i colors amb les quals
compta actualment les terrassetes? Que canviàries?
El trespol el posaria com a ciment estampat que sigui més llis on també els infants
puguin pintar i deixar la seva petjada. Les parets no són el meu color ideal, és a
dir, si fos blanc donaria més netedat, però també hem de ser realistes que amb el
temps no seria blanc. I posaria vidrieres transparents que es pogués veure el que
hi ha dintre i fora, el que si s’hauria de preparar uns estors pels dies que fa més
sol i entra més llum per tal de si fèiem servir la pissarra digital el sol ens pot
molestar a la seva visualització. Per tant, estaria be tenir uns estors. A part de
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portes corredores que te donessin l’oportunitat de poder obrir l’espai. Ara als
edificis nous, les terresetes les fan així.
7. Quins espais diferents t’agradaria que hi hagués a les terrassetes?
L’any passat tenia molt l’idea, però per motius econòmics i de no conèixer com
realment ho havia de fer, en aquest frontal d’aquí el problema que tenim es l’aigua.
Però volia fer qualque tipo de planells per fer jocs verticals de transvasament,
circuits... I donar-li com a més protagonisme del joc de coses en vertical. O també
posar tubs de PVC amb imants o un formiguer que es veies molt o un planter on
es pogués observar. És a dir, a part de tenir zones de manipulació també un lloc
on es pogués observar.
•

Annex VII: Entrevista a Bel Bestard (directora i mestra d’infantil del CEIP
Rafal Vell)

1. Quin tipus de millora t’agradaria que hi hagués en aquest espai?
Bueno jo crec que es un espai que nosaltres ara anem poc a poc conquistant. Abans
no hi teníem pràcticament res i l’empraven molt a nivell de sortir fer alguna
activitat i tornar enrere. Ara aquests espais són més fixos i a lo millor si que hauria
d’haver una mica més d’acord amb l’ús que se’n fa com es gestiona, etc. Després
una mancança que tenim en aquest espai són les hores que no hi ha escola, perquè
clar no esta a salvo diguéssim de que ens entrin i ens ho llevin.

2. Quins usos creus que hi trobem a les terrassetes?
Els usos depenen una mica de cada tutora, però hi ha espais de joc, espais
d’experimentació, hi ha espais verds. Aquests darrers ja s’han intentat fa molts
d’anys, costa una mica que funcioni però seguint insistint en que funcioni. I
després hi ha espais que són com a més fixos , diguéssim que estan tot l’any, com
són l’espai de seure, de llegir. I després hi ha activitats o espais que es munten i
desmunten com quan fan racons. Com casi tots els altres racons o espais de
l’escola són molt flexibles, i es vera que és l’únic espai que tenim també per quan
plau a l’hora del pati, perquè puguin sortir una mica. I crec que queda molt curt
per aquest us.
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3. Trobes que la distribució dels elements de joc és equitativa i adequada?
No perquè no hi hagut un de pensar deliberadament que farem en aquest espai
exterior. Així com per exemple els racons de dins l’aula si que son fruit d’un
projecte col·lectiu. Abans teníem racons cada un a la seva aula i varem dirà anem
a gestionar millor els espais, materials i temps de racons. I els racons de l’aula si
que són un projecte de cicle, pensats, programats... Els de les terrasses de moment
no perquè tampoc ha estat extra d’espai on la tutora es troba i diu pues aquí faré
això i això altre. Si ha de ser un projectes de cicle o no, tampoc ho tenc molt clar.
És a dir, tal vegada esta bé que sigui un espai on cada grup pugui gestionar una
mica atenent a les necessitats o historia de cada aula.

4. Creus que totes les zones de les terrassetes tenen el mateix tractament i
consideració?
No depèn de cada grup
5. Creus que seria interessant incloure un espai d’espera dins les terrassetes
perquè les famílies poguessin socialitzar-se? (els pares esperen a les terrassetes
a l’hora de recollir als infants)
Jo crec que d’una manera natural ja ho fan, utilitzen aquest espai. També crec que
hi ha mestre com na Susana o na Maria del Mar que ja inclouen documentació per
les famílies a l’espai de terrasseta, que crec que és un moment interesant perquè
el dematí quan arriben, arriben com amb presa, hi ha de tot hi ha gent que hi arriba
amb temps d’aturar-se un moment, entrar dins l’aula i veure el que hi ha. Però hi
ha gent que te més aquest temps al mig dia. I jo crec que hem de contemplar
aquests dos perfils, ja que crec que és un espai guapa on tinguin 5 minuts de mirar
aquestes fotos del que estan fent. A lo millor si que per exemple amb el tema de
la documentació si que s’hauria de consensuar, que nomes tenen les aules de 3
anys i 4 anys. Però, bé cadascú ha d’aprofitar el que té.

6. Trobes adequades els tipus de paviment, textures i colors amb les quals
compta actualment les terrassetes? Que canviàries?
A mi me dones pressupost i possibilitats i es evident que des de caviar un trespol
i posar aquest exteriors de fusta. Perquè l’espai en si te unes potencialitats brutals,
ara també es cert que els recursos econòmics són els que són i evidentment
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prioritzem altres espais que no són aquests. També perquè el fet del manteniment
d’aquest espai no depèn només de nosaltres. És a dir, per exemple quan plou tu
saps que entra tota l’aigua i regalima. Per tant, es vera que s’ha de cuidar però
també és vera que fer una inversió econòmica en aquell espai és com a mínim
perillós, si ara es pogués fer un tancament seria ideal. Però hem de ser molt
realista de que els usos que hi ha són els que hi ha. Però vaja que com a millores
es podrien fer moltes.
7. Quins espais diferents t’agradaria que hi hagués a les terrassetes?
Jo crec que és un espai potencialment bo per tenir zona de manipulació, ja que el
tipus de material i bruto que es fa, és una zona molt adequada. Perquè també hi
pugui haver un poc més de renou que el que pugui haver dins l’aula. És un espai
molt bo per que hi hagi un petit racó de lectura, o més que de lectura que necessites
més silenci si que racó de llibres de mirar, investigar... Després és un espai molt
bo perquè hi hagi un raconet de natura, de sembrar, de tenir 4 floretes que els nins
les puguin cuidar, més enllà del que seria la feina d’hort. És a dir, una cosa és la
feina d’hort que no sempre la pots dur a terme, ja que moltes vegades te falta el
temps, recursos humans i suport. Però en canvi tenir una espècie de cossiol que és
molt més bo de mantenir. I després crec que és un espai òptim on els infants poden
tenir aquest espai de moviment, de dir venga surt, fer, respira.... que dins l’aula és
mal de gestionar. Jo crec que amb aquestes zones esta bé. Segurament n’hi ha
més. I despres per fer activitats concretes. Vull dir això que te he dit són més com
a espais més estables, però també per fer activitats d’aigua, pintura,
experimentació dins una situació de projecte, dins una situació de racó o de taller,
et facilita molt coses que dins l’aula no pots fer.
•

Annex VIII: Noticia Hort Rafal Vell
https://www.arabalears.cat/societat/Destrossen-HortRafalVell_0_2010999147.html
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