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Resum  

En aquest treball s’estudia i analitza com la metodologia de treball per ambients educatius es 

trasllada i s’incorpora en un àmbit el qual és completament innovador per a aquesta: l’oci i el 

temps lliure (educació no formal). L’empresa Equus Oci Educatiu, una entitat d’oci i temps 

lliure, pionera en la realització d’ambients més enllà del sistema educatiu  ha cooperat en 

l’elaboració d’aquest treball. Aquesta investigació ha consistit en una entrevista de tipus 

qualitativa i amb una experiència personal in situ a la mateixa empresa. Es conclou que 

aplicar la metodologia objecte d’aquest treball és un incentiu cap a noves formes 

d’aprenentatge on l’infant té un paper més preponderant, això sí, acompanyat de l’educador 

corresponent, el qual investigant les preferències dels al·lots pot aconseguir uns ambients 

d’allò més engrescadors i instructius. 

 

Paraules clau: Ambients educatius, Equus Oci Educatiu, oci i temps lliure, educació formal, 

educació no formal. 

 

Abstract 

This study analyses how the educational environment methodology is moved and 

incorporated into a field which is completely innovative: leisure and free time (non-formal 

education). The company Equus Oci Educatiu, an entity of leisure and free time, pioneer in 

the realization of environments beyond the educational system, has cooperated with this 

investigation. It consisted in a qualitative interview and also a personal experience in situ in 

the same company. It is concluded that the application of this methodology is an incentive 

towards new ways of learning in which the child has a more preponderant role, also 

accompanied by the corresponding educator, who investigating children preferences can 

achieve the most stimulating and instructive environments. 

 

Keywords: Educational environments, leisure and free time, formal education, non-formal 

education.  
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1. INTRODUCCIÓ 

 

El treball de final de grau (TFG) a presentar es perfila, d’una banda, dintre de la modalitat de 

“Projecte innovador o d’emprenedoria” i d’altra, dintre de la modalitat de “Treball 

d’investigació bibliogràfica”. S’engloba dins la matèria de Sociologia de l’Educació. 

 

Aquest treball tracta, concretament, sobre els ambients educatius a l’oci i el temps lliure. La 

selecció d’aquest tema es deu principalment al plantejament de moltes famílies sobre com 

distribuir el temps d’oci dels fills i filles un cop finalitzat el curs escolar, així com 

compaginar aquestes hores amb les seves jornades laborals. 

 

1.1.  Justificació 

Els conceptes d’oci i de temps lliure tenen una estreta relació la qual moltes vegades es 

pressuposa. Entenem per temps lliure aquell interval de temps en el qual l’individu no està 

subjecte ni a necessitats ni a obligacions. És la diferència, des d’un punt de vista matemàtic, 

de restar al temps total, el temps dedicat a les obligacions, ja siguin familiars, escolars, 

laborals... D’altra banda el concepte d’oci no es tracta exclusivament de disposar de temps 

lliure, sinó que suposa sentir-se realitzat duent a terme activitats diverses (Nuviala, Juan i 

Montes, 2003). Podem afirmar per tant que és una part fonamental pel bon desenvolupament 

de la infància i adolescència ja que permet la relació entre iguals, el respecte entre ells, el 

coneixement d’altres persones de les seves mateixes edats a les quals han de respectar i, a 

més, es contempla una altra forma d’aprofitar el temps; un temps que transcorre lluny de les 

noves tecnologies (tauletes, mòbils, ordinadors ...) a les quals estan avesats i en un horari i 

circumstància diferent al que tenen durant el curs escolar. 

Amb aquest treball s’aporta una forma innovadora de satisfer i oferir oportunitats a les 

famílies perquè els seus fills puguin gaudir d’activitats durant l’època estival i que, any rere 

any, sembla ser més sol·licitada, així com també convertir l’oci i el temps lliure en una eina 

educativa. Per fer això possible es parteix d’un context on l’acció d’educar no es troba 

institucionalitzada, com és el cas escolar, però sí que es pot contemplar des d’una altra 

perspectiva (Guevara, 2010). En aquest TFG es pren com a objectiu principal d’estudi el fet 

que es tracta d’una metodologia que s’ha enfocat des dels seus inicis com un instrument 

formatiu dins de l’educació formal, és a dir, dins l’àmbit institucionalitzat, graduat i 

jeràrquicament estructurat: els ambients educatius. 
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1.2. Marc conceptual 

 

1.2.1. L’evolució de l’educació. Els ambients educatius. 

En el segle XXI l’educació és entesa com el producte resultant de les idees i teories de 

diversos autors que, des de temps anteriors, l’han promoguda i defensada. És per aquest motiu 

que en la nostra societat convergeixen distintes metodologies educatives les quals han estat 

acceptades i moltes d’aquestes es troben en una fase d’experimentació, ja que resulten 

innovadores: Flipped Classroom, Gamificació, Aprenentatge basat en Projectes, Ambients 

Educatius ... 

Per metodologia educativa entenem aquell conjunt de processos i actuacions per part del 

mestre que permeten afrontar, de formes distintes, la realització d’una classe. Les 

característiques principals d’aquestes són l’organització de l’espai i dels recursos, el rol de 

l’alumne-professor, la temporització de la sessió i, el més important, com el procés 

d’ensenyança-aprenentatge es gestiona.  

La metodologia que ens ocupa en aquest cas és la d’ambients educatius. Per entendre el seu 

origen cal que ens remuntem al significat etimològic de la paraula ambient. Aquesta prové del 

llatí ambíens  i en l’actualitat disposa de diverses connotacions: 

1) Aire o atmosfera d'un lloc. 2) Conjunt de condicions o circumstàncies físiques, 

socials, econòmiques, etc., d'un lloc, una col·lectivitat o una època. 3) Animació o 

oportunitat de diversió que hi ha en un lloc. 4) Grup o cercle social en què algú es 

desenvolupa o viu. 5) Disposició favorable o desfavorable d'un conjunt de persones 

cap a algú o alguna cosa. (Real Acadèmia Espanyola, 2001) 

Totes aquestes definicions ens apropen a la idea d’ambient com entorn on la interacció entre 

distints elements (persones, animals, materials ...) formen part de la naturalesa del món que 

ens envolta. D’acord amb aquest pensament, Maria Montessori, una de les figures més 

representatives de la pedagogia moderna, defensa la concepció d’entorn com l’oportunitat per 

ajudar a les persones a comprendre allò que els envolta (Santerini, 2013).  

Si atribuïm a aquest concepte un enfocament educatiu ens referim a les condicions òptimes 

per a un ensenyament eficient. Els ambients educatius són aquells escenaris on es generen les 
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condicions favorables pel desenvolupament i l’aprenentatge. (Riera, Ferrer i Ribas, 2014). 

Ens referim per tant a un escenari on la construcció de coneixements són generats 

intencionalment per un agent o institució educativa a partir d’activitats i accions dirigides per 

garantir el compliment d’un o diversos objectius d’aprenentatge amplis (Otálora, 2010). 

1.2.2. Característiques dels ambients educatius.  

L’agent educatiu. 

Entenem per agent educatiu aquella persona que s’encarrega de planificar, organitzar i 

executar tot un conjunt d’accions o activitats amb la finalitat que els receptors extreguin les 

seves pròpies conclusions. És la forma genèrica de denominar “qui” dirigeix l’activitat i el 

receptors “els qui” aprenen d’aquesta experiència En conseqüència no s’ha de recaure en la 

suposició que l’agent educatiu és sempre el professor i l’educand o receptor l’infant que 

assisteix a la institució escolar (Otálora, 2010). Més enllà de les aules trobam agents educatius 

vitals com la família o els professionals encarregats de la protecció i salut dels infants, com 

poden ser metges, monitors i directors de temps lliure, etc.  

Rol alumne/professor 

En la metodologia d’ambients cal diferenciar el rol alumne/professor: l’estudiant és el nucli i 

principal constructor de l’aprenentatge, mentre que el docent s’encarrega de guiar i 

acompanyar a l’infant en els seus processos pedagògics i didàctics (Arias, 2018). El mestre 

proporciona eines i recursos didàctics o quotidians, i l’infant a partir de la manipulació i 

experimentació lliure adquireix nous coneixements. A més, pot anar donant feedbacks i 

ajudes quan ho consideri oportú. No obstant això, no pot influir en l’aprenentatge de l’infant 

dient-li el que ha de fer o com pensar (Collazos i Mendoza, 2006). 

Procés d’ensenyança/aprenentatge 

Aquesta forma de pensar es reflecteix en la ideologia de John Dewey, un dels màxims teòrics 

dels moviments de renovació educativa contemporània i de l'educació democràtica el qual 

defensa que l'educació està basada sobre fets i experiències, en l'activitat personal de l’infant. 

Per a ell l'experiència té molta importància ja que la seva concepció teòrica és que l’infant 

aprèn a partir d’aquesta. A més, en el procés d’ensenyança/aprenentatge és rebutja aquell 
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aprenentatge mecànic i formal i es substitueix per l'ensenyament basat en l'acció i en l'interès 

productiu de l'infant learning by doing (Ruiz, 2013). 

Objectiu central i metes d’aprenentatge: l’activitat plantejada. 

Els ambients es caracteritzen per la seva gran diversitat d’activitats que es poden realitzar 

considerant en tot moment l’entorn que el caracteritza. Cada una de les tasques que es 

proposen consten d’uns objectius articulats que giren entorn d’un de central i on els aprenents 

els aniran descobrint (Otálora, 2010). Per exemple, si es compte amb un ambient de 

biblioteca, la meta principal que l’educand es planteja és la de fomentar el plaer de la lectura. 

Llavors els responsables de dissenyar i organitzar les tasques poden plantejar opcions diverses 

amb múltiples finalitats que acabaran respectant i complint l’objectiu central de l’ambient. 

Per proporcionar ambients d’aprenentatge de qualitat és necessari que el mestre analitzi de 

quina forma els infants es mostren més receptius per assimilar continguts a l’escola, cercant 

generar aprenentatges significatius i considerant la forma en què el coneixement es produeix i 

com aquest pot ser transmès (Gómez, 2015). 

Organització dels recursos i de l’entorn. 

Per dissenyar correctament una activitat el docent ha de plantejar quins objectius i continguts 

pretén que els infants adquireixin. Llavors ha de configurar un ambient motivador, amb 

elements essencials que fomentin l’aprenentatge autònom amb materials estructurats 

(didàctics) i no estructurats (quotidians). Es tracta fonamentalment d’organitzar els recursos 

disponibles. Finalment, les activitats plantejades han de permetre encadenar futures tasques 

on el coneixement ja adquirit sigui aplicat. D’aquesta forma l’infant interioritza la importància 

d’aprendre coses noves. 

L’organització tradicional de l’espai a les escoles es basa en aules on els grups d’alumnes són 

sempre invariables, les taules i les cadires es troben en posició lineal en direcció a la taula del 

professor, el qual es concebut com la màxima autoritat. Per tant són els alumnes els qui s’han 

d’adaptar a l’espai i no l’espai el que s’adapta a les seves necessitats. 

L’espai escolar és un element fonamental en l’activitat docent perquè ens permet concretar la 

situació d’aprenentatge i ens permet crear un ambient estimulat pel desenvolupament de les 

capacitats dels infants. Qualsevol espai es susceptible de ser educatiu i, conseqüentment ha de 
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ser organitzar de forma coherent. Aquest necessita d’una estructura i organització adequada. 

Els criteris que Pérez i Laorden (2002, p. 135) per organitzar un espai són els següents: 

- Possibilitat d'admetre usos diversificats així com canvis en les estructures a través 

d'envans mòbils, cortines, paravents, portes corredisses ... 

- Espais higiènics, de fàcil accés, segurs, ben il·luminats i colorits que contribueixin a 

crear un ambient agradable, alegre i càlid. 

- Bona planificació segons el tipus d'activitat que es vagi a realitzar en cada moment, 

donant resposta individualitzada i ajustada a les necessitats específiques dels nens. 

- Espais adaptats a les característiques de les persones que conviuen en ells facilitant 

l'accés a aquells alumnes amb necessitats específiques per mourer-se pel centre amb 

seguretat i punts de referència clars (eliminant barreres arquitectòniques i adaptant el 

mobiliari, la il·luminació, les textures, etc.).  

- Els materials han de ser visualitzats adequadament des de l'altura de la mirada dels 

nens en les seves diferents edats. 

- El material educatiu ha d'estar subjecte al projecte curricular del centre i a les 

programacions d'aula. 

- Tant el mobiliari com els materials tindran molt planificats la seva accessibilitat, 

cura, manteniment, visibilitat ... 

Amb els ambients s’aconsegueix que cada espai sigui dissenyat a la mesura de les necessitats 

específiques dels infants considerant en tot moment els criteris anteriors. Cada aspecte o racó 

de l’aula està ideada per fomentar una situació d’aprenentatge per a cada alumne en particular. 

Els reptes o propostes diàries que hi trobam a dins cada ambient varien constantment per 

donar resposta a les inquietuds dels participants. Els ambients garanteixen una experiència 

completa on es troben propostes diverses per portar a terme i on l’espai és transforma en uns 

dels pilars fonamentals d’aquesta experiència. 

En conclusió, per comprendre a la pràctica una metodologia per ambients duta terme dintre de 

les aules, ens centrarem en allò més essencial que es pot visualitzar en aquestes. 
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En primer lloc, per poder-se dur a terme és necessari que l’escola disposi d’una  programació 

anual pels distints cursos on s’aplicarà aquesta metodologia A cada aula del col·legi, s’assigna 

una temàtica la qual definirà dit espai. Per exemple: l’aula de psicomotricitat, l’aula de 

biblioteca, l’aula d’educació artística, l’aula d’anglès, l’aula de matemàtiques etc.  

Cada una de les aules compta amb unes característiques comunes: Solen ser amplies i 

lluminoses, amb una distribució estratègica del immobiliari adequat a l’infant el qual 

converteix aquest espai en acollidor. Els infants, tot i esser assignats per cursos amb un tutor 

que es considera el seu referent, durant el dia podrà estar sovint amb contacte amb altres nens 

i nenes de cursos superiors/inferiors. Cada dia, els infants poden triar de forma lliure a quin 

espai es volen adreçar.  

D’acord amb la programació anual que es comentava amb anterioritat, allà s’estableixen les 

hores que durarà cada ambient. Per aquest motiu, l’infant durant el dia s’haurà desplaçat per 

ambients de temàtica diversa. Dintre cada un d’aquest ambients s’hi troben un o diversos 

agents educatius (professors/es) els qual guiaran a l’infant dintre de l’aula a partir de material 

manipulable adequat a les seves edats, com per exemple a l’aula de matemàtiques a on podem 

trobar eines com policubs, reglets, daus, etc; o a l’aula de biblioteca a on podem trobar contes 

i llibres de lectura (no curriculars), disfresses, teatres plegables, etc.  

Analitzant l’exemple exposat i fent referències a les característiques principals descrites a 

l’inici d’aquest apartat a la següent taula s’enregistren els elements pràctics que hi podem 

trobar a cada apartat: 

Taula 1. Característiques de la metodologia per ambients 

Metodologia d’ambients 

 

Agent educatiu 

Els principals agents educatius dintre de l’àmbit escolar són els 

professors/es. Aquests són els encarregats de garantir el compliment de 

dita metodologia. Gràcies a ells, existeix una programació anual d’aula 

que gestiona i aporta l’estructura necessària per a que durant un any 

l’escola s’organitzi al voltant de dita metodologia innovadora. 

Rol de l’alumne-

professor 

El professor planteja l’activitat que es durà a terme durant el temps 

estipulat dins d’aquest espai. L’infant a partir dels recursos que disposa 

haurà de treballar de forma individual o en equip per assolir l’objectiu 

plantejat. 
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Taula 1. Continuació 

 Metodologia d’ambients 

 

Procés 

d’ensenyança -

aprenentatge 

 

El procés d’ensenyança-aprenentatge és el principal indicador que 

informa sobre els resultats que obtenen els alumnes amb el transcurs del 

temps. La meta principal d’aquest procés és la de fomentar un 

aprenentatge el qual va més enllà dels clàssics llibres de text, a on 

l’infant du a terme activitats de simple memorització i reproducció. Amb 

els ambients s’obri un ampli ventall de possibilitats el qual compte amb 

activitats a on el treball en equip, els valors socials i l’adquisició de nous 

coneixements a partir de la pràctica adquireixen un nou significat. 

 

 

Objectiu central 

i metes 

d’aprenentatge: 

l’activitat 

plantejada. 

A l’hora de programar activitats, els docents han de considerar en tot 

moment els objectius que apareixen escrits al “Currículum de les Illes 

Balears”. Aquest factor pot ser beneficiós per a ells ja que els orienten 

cap a on poden ser dutes a terme les tasques que proposin. Tot i que els 

objectius del currículum solen ser d’aspecte genèric, els professors 

poden concretar-los d’acord amb allò que pretenen treballar. Per aquest 

motiu, es recomanable que a l’hora de programar les sessions els 

objectius siguin els més específics i realistes, ja que d’aquesta manera es 

podrà aconseguir que els infants no es frustrin davant d’un possible 

nivell elevat de dificultat.  

 

 

Organització 

dels recursos i 

de l’entorn 

Estores, matalassos distribuïts pels cantons de l’aula per a que els infants 

puguin seure plàcidament, estanteries amb una gran varietat de llibres, 

material manipulable autocorrectiu, finestres que permetin l’entrada de 

la llum natural, etc. son els principals elements que es poden trobar en un 

ambient.  

L’organització dels espais i els recursos són un factor decisiu en 

l’aprenentatge dels infants. No te sentit per exemple disposar 

d’estanteries a altures de més d’un metre i mig ja que és el nen o la nena 

el qui cerca entre els llibres el que més li agrada. Si aquest no té un fàcil 

accés als recursos no mostrarà en aquest cas interès per llegir.  
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1.2.3. L’educació Informal, Formal i no Formal. 

L’educació i l’aprenentatge és un procés el qual es troba present des del naixement de la 

persona fins a la seva mort. La paraula educar prové del llatí “educere” que significa guiar, 

formar o instruir.  La formació va més enllà de les aules, les escoles i les universitats. El 

coneixement es comparteix entre les persones gràcies a les pròpies ideologies, cultures i 

opinions de cada individu (Belén, 2010). Per aquest motiu alguns autors es refereixen als 

conceptes d’educació formal, no formal i informal. En el 1968 apareix per primer cop aquesta 

distinció a l’obra The World Educational Crisis: A System Analysis, escrita per Philips 

Coombs (Luque, 1997). 

L’educació informal és aquella que es produeix de forma espontània sense una estructura ni 

organització prèvia. Es tracta d’un aprenentatge gradual que s’obté com a resultat de les 

accions quotidianes, del dia a dia. D’acord amb Cagna (1996) es tracta d’un aprenentatge 

directe o indirecte d’una ensenyança, al marge del sistema educatiu vigent, sense accedir a 

l’obtenció d’un títol reconegut per les autoritats competents (p. 59). Aquesta és molt 

important perquè es tracta de la primera educació que tota persona rep i es fonamental pel seu 

desenvolupament.  

L’educació formal és aquella que té lloc en els àmbits de les escoles, instituts i universitats. Es 

coneix amb el nom d’ensenyament obligatori i es caracteritza per un sistema estructurat i 

organitzat per mitjà d’un currículum establert. En l’actualitat la llei sobre la qual es regeix el 

sistema educatiu és l’anomenada Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa. 

 L’educació no formal, a diferència de la formal, es produeix fora dels àmbits esmentats 

anteriorment. No obstant això consta d’una sistematització i organització que va més enllà de 

la institució escolar. El concepte d’educació no formal sorgeix als anys 60 com un intent 

d’atendre a una gran varietat de demandes educatives existents. Però no es fins els anys 70 

quan aquesta es desenvolupa profundament. Apareixeren moltes activitats d’educació no 

formal les quals s’escapaven de la consideració de les autoritats educatives de cada país. Es 

desenvoluparen activitats i programes per a joves i adults els quals tingueren una 

escolarització deficitària, així com també programes per satisfer necessitats més concretes 

relacionats amb la salut, l’alimentació, l’atur, etc. La idea de crear nous mitjans i entorns 

educatius forma part de la societat actual (Luque, 1997). L’exemple més clar són les activitats 

d’oci i temps lliure, principal temàtica d’aquest TFG. 
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1.2.4. L’educació en l’oci i el temps lliure: l’educació no formal 

L’educació en l’oci i el temps lliure, també conegut com l’educació en el lleure, es tracta 

d’aquella activitat que es desenvolupa més enllà del marc curricular i en espais que, 

freqüentment, no pertanyen a la institució escolar, però sí que tenen uns objectius educatius 

(Pascual, 2010). L’origen de dita educació és difícil de datar per la no existència de 

documents oficials. Es pensa que aquesta forma d’aprendre ha existit des de sempre tot i que 

s’ha anat desenvolupant en el temps d’acord amb les transformacions socials i de l’estructura 

familiar.  

Les característiques a considerar sobre l’oci i el lleure consisteixen en la diferenciació entre el 

temps lliure i el temps d’obligacions, ja siguin laborals, escolars o socials; en l’execució 

d’activitats relacionades amb el món lúdic i de recreació, amb la finalitat d’aconseguir la 

satisfacció personal i, a més, incloure la combinació d’experiències emocionals, formatives i 

de desenvolupament personal per accentuar el valor de l’autonomia i de llibertat davant de les 

obligacions (Cortiella i Fernàndez, 2010) 

En l’actualitat trobam vigents organitzacions com escoles d’estiu, colònies, campaments i 

clubs d’esplai els quals poden ser dirigits per institucions públiques o privades. D’acord amb 

el Decret 23/2018, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral 

de la joventut es consideren activitats d’educació en el temps lliure infantil i juvenil aquelles 

“adreçades a infants i joves, organitzades per una persona física o jurídica, pública o privada, 

amb ànim de lucre o sense, en què participen un mínim de deu persones d’entre 14 i 18 anys, 

o d’entre 3 i 18 anys amb la finalitat d’afavorir la participació social, la diversió, la formació, 

l’aprenentatge de valors, el descans i les relacions de les persones participants, en execució 

d’un projecte educatiu, i que es duen a terme durant tres dies consecutius, o no consecutius, 

dins un període de set dies naturals, independentment de si són complets o no.” (BOIB, 2018, 

p.23169). A més s’exigeix la presentació d’un projecte pedagògic el qual indicarà els fins i 

objectius de la institució, la metodologia d’aprenentatge que es durà a terme, la planificació 

didàctica i els instruments de seguiment i avaluació dels infants i del procés formatiu (BOIB, 

2018).  

Les premisses exposades, entre moltes d’altres, que es poden consultar al Butlletí Oficial de 

les Illes Balears, ens permeten veure la formalització i importància que s’atribueix a aquest 

tipus d’educació. Es demana als agents educatius que participen en  aquestes organitzacions 
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que disposin com a mínim de la titulació reconeguda com a Monitor/a d’activitats d’educació 

en el temps lliure infantil i juvenil, el qual prepara als integrants a que “siguin capaços 

d’organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la 

programació general d’una organització, aplicant tècniques específiques d’animació grupal, 

incidint explícitament en l’educació en valors i atenent a les mesures bàsiques de seguretat i 

prevenció de riscs” (BOIB, 2018, p.23162). 

El projecte pedagògic de cada entitat es converteix en la ideologia i imatge que s’utilitzarà per 

diferenciar-se de la resta de competidors.  El joc sol ser l’eix principal sobre la qual se 

sustenta dita metodologia ja que aquest permet que els participants puguin expressar els seus 

sentiments, desenvolupar les seves habilitats socials i resoldre situacions de conflictes 

(Cortiella i Fernàndez, 2010). Per aquest motiu moltes entitats enfoquen el seu projecte des 

d’un punt de vista exclusivament lúdic, on l’important és que l’infant jugui i es distregui, 

alhora que el relaciona amb altres persones.  

L’entitat Equus Oci Educatiu és pionera dintre de les Illes Balears en modificar aquesta visió, 

aportant un nou significat a la concepció d’oci i temps lliure. Aquesta aposta per integrar una 

metodologia pròpia de l’educació formal, els ambients d’aprenentatge, en un context el qual 

no es regeix per l’articulació d’un currículum educatiu  establert.   

2. OBJECTIUS 

L’objecte d’estudi en què s’ha centrat aquest TFG ha consistit en analitzar el treball realitzat 

per l’entitat EQUUS Oci Educatiu. Com integra dita entitat la metodologia educativa 

d’ambients en un context no formal i quines repercussions positives ha generat aquesta 

pràctica educativa tant en els infants com en el personal qualificat. 

Els objectius definits en aquest treball han permès obtenir una orientació sobre quins 

aspectes s’han tractat amb major deteniment. 

 

2.1.Objectius generals 

 

a. Definir l’origen i les bases sobre les quals es sustenta la metodologia d’ambients 

d’aprenentatge. 

L’origen i les bases dels ambients d’aprenentatge s’han anat consolidant amb el pas del  

temps. Autors com Dewey, Neill i Vigtosky han estat els principals precursors, gràcies a les 
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seves teories, del que actualment es coneix com ambient d’aprenentatge. Per aquest motiu, 

en el present treball, s’ha analitzat la concepció actual que es té sobre dita metodologia així 

com també quines son les seves característiques principals. 

 

b. Analitzar el concepte i la perspectiva educativa de l’oci i el temps lliure. 

L’oci i el temps lliure són dos conceptes que han experimentat una transformació des del seu 

origen fins a l’actualitat. Dintre de l’àmbit del temps lliure un dels principals objectius és el 

d’aportar valors, habilitats i competències a totes aquelles persones que participen dintre 

d’aquest. Un dels eixos fonamentals d’aquest TFG s’ha basat en analitzar els canvis en el 

context del món del lleure tant a nivell familiar, social, cultural i educatiu així com les 

aportacions de l’educació en el temps lliure (Ruiz, 2012). 

 

c. Interpretar i descriure l’ús de la metodologia d’ambients en contextos d’oci i 

temps lliure. 

L’entitat EQUUS Oci Educatiu treballa perquè els infants aprenguin i es diverteixin 

mitjançant una metodologia innovadora: els ambients; alhora que s'inicien en l’anglès en un 

entorn lúdic i amb una metodologia adaptada a cada edat. A més aprenen a conviure i 

socialitzar amb altres infants en contextos diferents, respectant les normes del grup, dels 

monitors i del centre.  

 

2.2.Objectius específics 

 

a. Conèixer un exemple real d’educació no formal en temps d’oci i temps lliure. 

La meva estada com a practicant i treballador dintre de l’entitat EQUUS Oci Educatiu m’ha 

permès disposar d’informació de qualitat la qual ha estat contrastada amb una entrevista 

realitzada al propietari de dita empresa. 

 

b. Descriure el funcionament i l’estructura de l’empresa Equus Oci Educatiu. 

El funcionament de l’entitat va encaminat a gaudir del temps lliure d’una forma educativa i 

lúdica. Les programacions elaborades i supervisades pel director de l’empresa giren al voltant 

dels interessos dels participants i, sobretot, de les seves necessitats. Així l’estructura de 

l’empresa formada per un director, monitors titulats, practicants, servei de menjador i les 

assegurances corresponents, permeten un òptim funcionament de la metodologia d’ambients 

en el temps lliure i d’oci. 
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c. Analitzar i proposar aspectes de millora de l’empresa Equus Oci Educatiu. 

La meva estada com a practicant i treballador dintre d’aquesta entitat m’ha permès disposar 

d’informació de qualitat que ha estat contrastada amb l’entrevista per part del propietari de 

dita empresa. Això ha fet possible determinar les possibles fortaleses i debilitats de dita 

empresa.  

 

3. METODOLOGIA 

 

El procés de documentació seguit per a la consolidació d’idees i teories sobre el funcionament 

de la metodologia per ambients, així com la seva relació amb l’educació no formal, consta de 

tres parts fonamentals: una recerca bibliogràfica (font secundària), l’elaboració d’una 

entrevista (font primària) i la pròpia experiència viscuda (font primària) amb aquesta 

modalitat d’educació en un context més enllà del sistema educatiu. 

 

3.1.Recerca bibliogràfica 

 

Els dos principals motors de cerca online emprats per a la recerca d’estudis han estat el 

Google Scholar i Dialnet. Per motor de cerca online entenem aquell recurs el qual s’accedeix 

per mitjà d’internet i on es pot obtenir informació diversa sobre el tema que s’està investigant.  

 

L’elecció d’aquests dos cercadors es deu principalment per la familiarització que tinc a causa 

del seu ús quasi diari per a la redacció de treballs acadèmics universitaris. El Google Scholar 

és una eina bastant pràctica i intuïtiva ja que conserva la mateixa estètica i funcionalitat que el 

cercador clàssic de Google.  Dialnet és un cercador més avançat. Aquest consta d’una gran 

varietat de filtres que l’usuari pot emprar per concretar la seva recerca. El primer gran filtre 

existent és la possibilitat per cercar documents, revistes, tesis doctorals o actes de congressos 

celebrats. Un cop escrit les paraules clau a la pestanya corresponent hi apareix una gran 

varietat de documents que poden ser filtrats, novament, per any de publicació o rellevància. 

 

Les paraules clau són un o més mots que s’escriuen al motor de cerca per iniciar la recerca 

d’informació. En l’elaboració del TFG s’han emprat les següents paraules escrites en català, 

en castellà i en anglès: 
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 Ambiente de aprendizaje 

 Ambiente educativo infantil 

 Ambiente Montessori 

 Ambients educatius 

 Ambients primària 

 Aula ambients infantil 

 Aula ambients primària 

 Base metodología ambiente de aprendizaje 

 Educación en tiempo libre 

 Educación formal 

 Educación formal y no formal 

 Educación informal 

 Escuela educación formal 

 Escuela Montessori 

 Escuela nueva pedagogía  

 Howard Gardner education ambients 

 Howard Gardner multiple intelligences 

 Los espacios en el aula primaria 

 Montessori ambientes de aprendizaje 

 Origen ambientes de aprendizaje 

 Origen palabra educación 

 Reggio Emilia ambientes educativos 

 

El principal problema evidenciat durant l’etapa de recerca és la poca quantitat d’articles sobre 

l’esmentada metodologia en llengua catalana i castellana. A més, la paraula “ambients” 

presenta significats diversos. Això obstaculitza la cerca d’informació d’interès ja que molts de 

documents interpreten la combinació de les paraules ambients d’aprenentatge com entorns 

favorables per promoure un aprenentatge de qualitat, i no la teoria i pràctica sobre dita 

metodologia. Per solucionar aquesta problemàtica s’han concretat les recerques incloent 

termes com bases, aula, infantil, primària.  

 

Els principals criteris de selecció establerts han estat els següents: 

1. Donar prioritat als documents amb opció de descàrrega amb pdf o altres formats de 
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forma gratuïta. El motiu d’aquest criteri es deu principalment perquè existeixen molts 

enllaços dintre dels motors de cerca amb títols que responen a les qüestions pertinents 

però, un cop dintre de l’enllaç, s’ha de pagar a certa entitat per poder disposar del 

document complet. 

2. Consultar els documents en ordre d’aparició si el títol d’aquest té relació amb el 

contingut a cercar. 

3. Prioritzar els documents que disposen d’una breu descripció prèvia, així com també un 

fàcil accés per consultar l’autor i l’any de publicació.  

 

3.2.Entrevista  

 

L’entrevista és un recurs fonamental per a la redacció d’aquest TFG. L’entrevistat, Alex 

Pareja, és l’actual director de l’empresa Equus Oci Educatiu. L’esmentada empresa és un 

referent a les Illes Balears per promoure una metodologia de base educativa, els ambients 

d’aprenentatge, en l’oci i en el temps lliure (educació no formal). Comptar amb la 

col·laboració de dita entitat ha permès disposar d’informació actualitzada de qualitat, així 

com també d’una aproximació més real en un cas pràctic. 

 

L’entrevista que s’ha dissenyat es designa com  entrevista qualitativa.  Aquesta no es 

tracta d’un simple diàleg entre l’entrevistador i l’entrevistat, sinó d’una conversa 

provocada per l’entrevistador; realitzada a un o varis subjectes escollits per les seves 

característiques i amb una finalitat de tipus cognitiva on existeix un esquema de preguntes 

flexibles i no estandarditzades. En el cas que s’ha dut a terme es tracta d’un tipus 

d’entrevista coneguda com entrevista semiestructurada on existeix un recull de preguntes 

obertes que es realitzen de forma ordenada i on l’entrevistat disposa de llibertat absoluta 

per respondre allò que desitgi (Corbetta, 2007). Les preguntes estan estructurades en tres 

grans blocs:  

 

 Presentació de la persona entrevistada i origen de l’empresa. 

 Funcionament intern/extern de l’empresa. 

 Anàlisis i perspectiva de futur. 

 

 

 

 



15  

3.3.Experiència personal  

 

L’empresa EQUUS Oci Educatiu, fundada per Alejandro Pareja Ramis, és una entitat que ha 

realitzat, per tercer any consecutiu, una escoleta d’estiu al CEIP Santa Catalina, ubicat al 

C/Caro, 36, 07013 (Palma). 

 

Com posteriorment s’exposarà, l’entitat pretén dotar amb una altra concepció el terme “temps 

lliure” implementant una metodologia d’ambients que s’ha anat incorporant aquests darrers 

anys a centres escolars de distints indrets del món, on l’objectiu fonamental és fer del temps 

lliure un espai en el qual l’entreteniment i l’aprenentatge conviuen plegats. Des de la meva 

experiència ha estat gratificant veure com es du a la pràctica aquesta gran innovació. Els 

valors que l’entitat pretén difondre es reflecteixen en tot moment amb la realitat. A més veure 

com els nins no només juguen sinó que aprenen jugant fa que sigui, per a ells i per a tot 

l’equip de treballadors, una experiència única i enriquidora. 

 

Del dia 1 al 31 d’agost del 2018 vaig realitzar les meves pràctiques com a director de temps 

lliure a dita empresa. Estar dintre de l’entitat com a practicant m’ha permès conèixer d’una 

forma pròxima i real el funcionament intern i extern que desenvolupa Equus, com per 

exemple el marc normatiu a partir del qual l’entitat es regeix, el pla d’emergències, la 

programació mensual, el contacte amb empreses col·laboradores, etc. Durant la meva estada 

dintre de l’empresa he tingut l’oportunitat de dirigir i interactuar amb la resta de l’equip de 

monitors i de les famílies dels infants; he pogut fer un anàlisi sobre les febleses i fortaleses de 

l’empresa i he presenciat, de primera mà, com la metodologia d’ambients d’aprenentatge 

enriqueix notablement l’oci i el temps lliure dels infants.   

 

4. ESTRUCTURA I DESENVOLUPAMENT DE CONTINGUTS. 

 

L’entrevista semiestructurada al fundador de l’empresa  Equus Oci Educatiu, Alex Pareja, ha 

tingut una durada total de 51 minuts i 37 segons. Aquesta s’ha dut a terme al centre CEIP Son 

Pisà, escola que enguany han inclòs dintre del seu programa per desenvolupar els distints 

serveis propis d’Equus Oci Educatiu. A continuació s’exposa un anàlisi  de les dades i 

continguts que s’han tractat durant aquest procés. 
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4.1. Origen de l’empresa Equus Oci Educatiu 

 

 

Alex Pareja, fundador i soci juntament amb Andrea Vallori, forma part de l’equip dirigent de 

l’actual empresa Equus Oci Educatiu. L’entrevistat és una persona amb una gran implicació 

en l’àmbit de l’educació. La seva formació ha girat al voltant del món de la docència i compte 

amb la titulació corresponent al cicle superior d’animació sociocultural i la carrera de 

magisteri obtinguda a la Universitat de les Illes Balears. 

 

Un dels principis que defensa i promou és l’educació de qualitat. Per parlar de qualitat cal 

considerar deu factors que Braslavsky (2006) exposa en un article publicat a la Revista 

Electrònica Iberoamericana sobre qualitat, eficàcia i canvi en educació que són: 

 

 

Figura 1. Deu factors per a una educació de qualitat. 

L’entrevistat disposa d’una àmplia experiència, quinze anys, dedicats a l’educació en el temps 

lliure. La seva passió per l’educació el va conduir a participar amb diverses ONG  on 

s’encarregava de fer visites explicatives a diverses escoles de Mallorca per conscienciar sobre 

temes diversos de la societat i de la situació de països com l’Àfrica, sobre com fer feina i 

quines aportacions pot fer cada ciutadà, des del seu país d’origen, per millorar la qualitat de 

vida de països pertanyents al tercer món.   
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A l’edat dels 18 anys Àlex Pareja començà a fer feina a la Granja Escola Jovent (n.d.): 

 

Una cooperativa d’iniciativa social que va néixer l’any 1997 com a resultat de 

restaurar una antiga possessió del Polígon de Son Castelló amb l’objectiu de crear una Granja 

Escola perquè els infants i joves tinguin l’oportunitat de conèixer com es vivia antigament la 

importància de la natura, tenir cura dels animals i aprendre d’una manera vivencial aspectes 

de la cultura de l’Illa de Mallorca. 

 

A l’esmentada granja escola hi treballà i hi va adquirir un magnífic aprenentatge gràcies a un 

equip d’educadors molt implicat i treballador. Realitzaven una feina fantàstica en 

col·laboració amb entitats socials. Després de deu anys fent feina en aquesta cooperativa d’oci 

i temps lliure, que va acabar coincidint amb el final dels seus estudis, Àlex arribà a la 

conclusió que no vol dedicar la seva vida a fer feina de mestre dintre d’una aula. Tots aquests 

ingredients permetran que es plantegi iniciar un nou camí. 

 

El procés que condueix a l'entrevistat a donar una passa més enllà en el món de l'oci i el temps 

lliure es produeix durant un cap de setmana en que parlant amb tres companys, sobre 

educació, sorgeix la idea de tenir la seva pròpia escola i quines coses durien a terme amb 

aquesta. En aquest moment iniciaren tot un procés de recerca d'informació i documentació 

bibliogràfica. Gràcies a tota la seva feina amb la Granja Escola Jovent disposava d'uns 

coneixements previs en l'àmbit organitzatiu, en l'àmbit de protocols, en l'àmbit d'horaris i de 

com gestionar el personal, que va permetre encaminar de forma efectiva un projecte que es 

duria a terme en un termini de temps relativament curt. 

 

En l'àmbit legislatiu la primera passa a realitzar fou la de donar-se d'alta a Hisenda com a 

empresari autònom i adquirir una assegurança de responsabilitat civil de tot el centre en el 

qual duria a terme el seu projecte, disposar d'assessorament mitjançat una gestoria per tractar 

distints temes laborals a causa del seu desconeixement. Després d’un any de treball previ i de 

tràmits realitzats sorgeix un projecte d'escola d'estiu que, després de la seva aprovació, fou 

incorporat a l'escola de Santa Catalina. En aquest instant encara no es contemplava la idea de 

treballar per ambients. Aquest primer any es va centrar amb una mentalitat i pensament on la 

premissa a seguir fou "Nosaltres som Mestres. Què és allò que ens encantaria fer dins les 

aules i que durant l'època escolar no es fa perquè, o bé no es disposa de temps per causa d'un 

currículum a seguir, o bé per no comptar amb els recursos necessaris, la falta de suport, etc." 
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La resposta a la seva premissa va concloure amb agafar tots aquells continguts i tots aquells 

objectius del currículum vigent de les Illes Balears que resultaven més interessants i que es 

poguessin desenvolupar en el temps lliure. Llavors es realitzaren un total de tres 

programacions per infantil, primària i secundària, on cada setmana s'intentaria treballar un 

mínim d'un contingut, ja fos a partir del joc, de construccions, de la manipulació, 

d'experiències viscudes, de visites a centres d'interès, etc. En aquell moment començaren amb 

60 nins, 3 grups en total. Un èxit inesperat afirma l'entrevistat. 

 

Finalment, l’any següent d’aquesta primera presa de contacte com a entitat autònoma, 

acabaria formant-se com es coneix en l’actualitat l’empresa Equus Oci Educatiu, que 

comptaria amb l’estreta cooperació fins a dia d’avui amb Andrea Vallori. El nom que els dos 

dirigents decideixen donar a l’entitat es pot dividir en tres parts.  

 

 Equus és un paraula que prové del llatí i significa cavall. Tant n’Andrea com n’Àlex 

han tingut un contacte i una relació molt especial amb aquest animal. Ambdós 

estudiaren un postgrau de teràpies assistides en cavalls i fou d’aquí on sorgeix l’interès 

per la paraula. 

 

 Oci perquè l’entitat intervé sobre l’infant en el seu moment de llibertat, quan aquest ja 

no és a l’escola, d’una forma lúdica i divertida. 

 

 Educatiu  perquè durant aquest període de temps s’intenta fomentar un aprenentatge 

constant i significatiu a partir de vivències. 

 

 

El plantejament d’incorporar la metodologia d’ambients a l’oci i el temps lliure sorgeix de 

forma  natural. Després de fer feina durant un any a partir d’unes pautes extretes del 

currículum de les Illes Balears, conclouen que aquestes no complien exactament les 

necessitats dels infants. El primer any que treballaren ja amb el nom d’Equus Oci Educatiu 

sorgiren expressions dels infants com “m’avorreixo” a causa que moltes de les activitats no 

satisfeien les voluntats dels participants. Aquest primer estiu va permetre als dos socis 

reflexionar i cercar solucions a aquesta problemàtica. Per aquest motiu decidiren partir de 

l’essència del què és un nin per comprendre quines eren les seves necessitats.  
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Iniciaren tot un procés de recerca bibliogràfica per establir uns pilars que ajudarien a fer de la 

seva entitat una experiència innovadora, vivencial i única pels infants. A partir d’autors com 

Piaget, Vigotsky, Pestalozzi i experiències d’escoles italianes com la de Maria Montessori, 

estudiaren sobre els diversos corrents que aquests promovien ja que es centraven en el treball 

amb la natura o amb espais oberts i on cada infant podia trobar en aquell espai allò que 

necessitava. D’altra banda es basaren també en una vessant sobre els scouts americans els 

quals realitzen grans campaments on es fan grans comissions d’alumnes que duen a terme 

projectes comuns i on tot ho realitzen i gestionen ells mateixos. 

 

Un cop documentats visitaren dues vegades el col·legi públic El Martinet, en Ripollet, ubicat 

a Barcelona. Es tracta d’una escola pública construïda arquitectònicament amb una 

infrastructural ideal per dur a terme la metodologia d’ambients. És una escola oberta on no hi 

ha grups d’edats tradicionals sinó que aquests es divideixen en tres franges: comunitat de 

petits, comunitat de mitjans i comunitat de grans. Àlex parla de la seva experiència viscuda 

com observador i conclou que es tracta de com si s’agafés la vida pròpiament dita i 

s’introdueix en aquesta escola. Els infants aprenen a construir, a fer de fusters, a cuinar (amb 

foc, amb olles ...). El centre disposa d’una gran varietat de recursos. Varen concloure, per tant, 

que es tractava d’experimentar i vivenciar la pròpia vida en comunitat.   

 

Una vegada adquirida i assimilada tota aquesta experiència intentaren traslladar, tot allò 

observat a l’escola, al CEIP de Santa Catalina. El principal obstacle que trobaren fou que 

treballaven en un centre tradicional amb tots els inconvenients que això implicava. A partir 

d’aquí, i considerant les necessitats  dels infants, començaren a pensar quins són els ambients 

que encaixarien millor amb els infants.  La teoria de les Intel·ligències Múltiples de Howard 

Gardner els consciencià  sobre l’existència de moltíssimes capacitats existents en els infants i 

com aquestes no es desenvolupen o no es fa res perquè siguin motivades.  

 

Finalment decidiren quins ambients inclourien, quins materials i quines coses els agradaria 

que passés dintre dels ambients. Al principi foren molt ambiciosos i a poc a poc anaren 

concretant els objectius a fi d’aconseguir allò que els infants necessitessin. El primer any 

volien que hi hagués una gran varietat de material i que ells fossin lliures de crear, però 

s’adonaren que els infants no estan acostumats a fer feina d’aquesta manera. El segon any 

introduïren els reptes (l’activitat del dia) que en el seu origen eren voluntaris, fins que l’any 

passat ja ho varen posar com l’activitat del dia dintre d’una setmana temàtica.  
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Els reptes, d’acord amb Pareja i Vallori, s’han d’entendre com a propostes d’activitats 

introduïdes dintre dels ambients i que els infants hauran de realitzar per així, el darrer dia de 

la setmana, durant la realització de la corresponent gimcana emprin els punts que han anat 

acumulant per superar les distintes proves proposades. Aquests es presenten mitjançant 

instruccions juntament amb el material necessari per poder-lo assolir. D’altra banda la 

setmana temàtica consisteix en la selecció d’un tòpic que condicionarà tant els ambients com 

els seus reptes. Això servirà com a fil conductor per a  totes les activitats que es realitzin entre 

dilluns i divendres.  

 

 

L’esforç i constància d’Equus per fer de l’oci i el temps lliure un espai millor es veu reflectit 

en el següent gràfic on es mostra durant el tres anys que l’empresa ha estat vigent (2016, 2017 

i 2018) com aquesta ha anat creixent  en quant a nombre d’infants inscrits en els mesos de 

juliol i agost.  

 

 

 
Figura 2. Núm. d'infants inscrits a Equus en els mesos de juliol i agost. 

 

 

Aquest gràfic ens mostra una característica bastant comuna en el món de l’oci i el temps 

lliure. Es tracta, bàsicament, d’una reducció del nombre d’infants en el mes d’agost respecte 

del mes de juliol. La causa principal és que les famílies solen gaudir els dies de vacances en el 

mes d’agost per poder passar l’estiu  amb els seus fills. 
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4.2.Metodologia i funcionament intern/extern de l’empresa 
 

L’empresa Equus Oci Educatiu és una entitat que ofereix serveis educatius a les escoles 

públiques. Cada any, a final de curs, l’empresa presenta un projecte global a les escoles en 

que treballa on hi apareixen activitats extraescolars, tallers per a pares i famílies i, finalment, 

escoles d’estiu, de Pasqua i de Nadal. Aquest final de curs 2019 Equus ha iniciat un taller de 

ioga amb hipopressius per a mares i nadons. El taller va funcionar correctament gràcies a que 

respon a una demanda existent que detectaren en la barriada de Santa Catalina.  

 

El treball per ambients és el factor clau que diferencia Equus de la resta d’entitats d’oci i 

temps lliure. Àlex Pareja afirma que aquesta aporta dos beneficis clars en front les altres 

metodologies. 

 

En primer lloc cal saber que dintre dels ambients no existeixen infants amb necessitats, 

perquè les necessitats de tots els seus integrants queden cobertes. Això és possible ja que 

dintre de cada ambient els nens s’adapten, de forma lliure, d’acord amb els seus interessos i 

curiositats.  

 

En segon lloc treballar per ambients possibilita una reducció de les ràtios dels grups d’infants. 

Per exemple, si una entitat compte amb 50 infants i, d’acord amb la normativa de temps lliure, 

es necessiten 5 monitors per a cada 10 infants a més d’un possible marge de fins a 5 inscrits 

més per tal d’evitar altres contractacions de monitors, des d’Equus es va plantejar el supòsit 

del què seria millor: si assignar a dos monitors amb un grup de 25 nins/es i els tres monitors 

restants amb els altres 25, on és necessitaria que aquestes persones treballessin amb una bona 

coordinació ja que ens trobaríem amb tres monitors dins d’un aula amb 25 nins/es o, d’altra 

banda, treballar en grups reduïts d’1 monitor per a cada 10 infants. La decisió pressa fou la de 

fer feina en grups reduïts ja que donat que es disposa de distints espais existeix la possibilitat 

de poder-los ocupar tots i, d’altra banda, tant els monitors com els infants es troben amb una 

ambient més còmode i relaxat. 

 

En conclusió l’espai és un element essencial per treballar amb ambients. L’espai condiciona el 

nombre d’alumnes. Aquest nombre determina alhora la quantitat de monitors i aquests  

determinen la quantitat d’espais necessaris 
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També hi trobam altres elements essencials com és disposar de personal format amb els 

ambients. Una persona que desconeix o que no ha fet mai feina amb ambients li resultarà 

força complicat agafar la dinàmica, ja que saber com funciona un ambient i com aquest es 

gestiona no es tracta, exclusivament, de distribuir els mobles. Fer ambients implica 

l’existència de feina amb projectes, activitats cooperatives, iniciativa per part dels monitors i 

educadors per engrescar a la gent que faci coses. Ambients significa la lliure elecció dels 

espais per part dels alumnes. 

 

El capital humà és un factor decisiu perquè dita empresa pugui dur a terme la seva funció. La 

responsabilitat és el primer factor clau que un educador ha de tenir. Aquest s’ha de donar 

compte que els infants i la seva seguretat és la meta a assolir. Els monitors han de ser 

persones responsables. Això implica que han de ser capaços de preparar i desenvolupar les 

activitats complint amb uns objectius i, que si existeixen uns criteris acceptats per tots i una 

metodologia de treball, han d’encarregar-se que aquestes condicions es compleixin i en siguin 

conseqüents. 

 

Un monitor ha de ser una persona a qui no li costin les relacions socials, oberta, participativa i 

sobretot ha de proposar i ser una peça clau. En els ambients els infants són els vertaders 

protagonistes perquè ells decideixen el seu aprenentatge. L’educador és un guia que 

l’acompanya cap a la consecució dels seus objectius. Però a més ha de ser un director no  

tractant de dirigir les activitats sinó de dirigir globalment la sessió.  

 

Finalment el darrer recurs a considerar com essencial són els materials que necessiten els 

infants per poder desenvolupar les seves habilitats.  Es tracta d’una inversió amb un cost 

inicial elevat que s’ha de començar a introduir a poc a poc, ja que cal conèixer  les 

característiques dels infants i com, aquests, treballen. L’entrevistat afirma que el vertader i 

millor recurs són els educadors. Els alumnes són els protagonistes, però és important que 

l’educador sigui el director, tal com s’explicava anteriorment, ja que si aquesta figura no 

existeix o no es respecte, comptar amb una quantitat il·limitada de materials pot donar el 

missatge que el treball per ambients queda reduït al simple jugar per jugar. Àlex afirma que, 

així com els infants poden emprar el fang per construir un gerro, aquests també han d’emprar 

a l’educador per construir el seu coneixement. 
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Les responsabilitats socials que Equus afronta són supervisades pel Consell de Mallorca que 

són els qui exigeixen un llistat bastant llarg de responsabilitats com per exemple emplenar 

formularis on consti de quines persones conformen l’equip dirigent i l’equip de monitors, les 

titulacions que els integrants de l’empresa disposen, les escoles de formació a les quals 

pertanyen els practicants, etc. D’altra banda és imprescindible comptar amb una assegurança 

pel centre que cobreixi certes quantitats i una altra assegurança per a cada un dels infants.  

 

La tria de quins ambients es duran a terme cada any depèn principalment del nombre d’infants 

inscrits a l’escola d’estiu. La selecció d’aquests es basa en l’experiència adquirida durant 15 

anys en l’oci  i el temps lliure per Àlex Pareja, el qual ha anat consolidant i detectant quins 

són els principals interessos i motivacions que agraden als nins. En un principi Equus contava 

amb un total de 4 ambients: l’ambient d’aigua, l’ambient de psicomotricitat i jocs, l’ambient 

de cuina saludable i l’ambient creatiu. El biblioambient sorgeix, posteriorment, a partir de la 

idea inicial que a l’estiu els infants no acostumen a llegir. D’aquesta forma neix un cinquè 

ambient amb la finalitat de ser un espai relaxat, amb coixins i matalassos per poder llegir.  
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4.2.1. Exemple d’una setmana hipotètica del mes d’agost. 
 

Taula 2:  Horari 13-17 Agost (2018) –modificació- 

 

 

 

 

HORARI GRUP DILLUNS 13 DIMARTS 14 DIMECRES 15 DIJOUS 16 DIVENDRES 17 

9:00 – 9:30 REUNIÓ GRUPAL I ELECCIÓ D’AMBIENTS 

 

 

 

9:30 – 11:00 
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ANGLÈS   
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GRUP B CONSTRUCCIÓ 

 

EXCURSIÓ 

 

ANGLÈS 

GRUP C ANGLÈS  CONSTRUCCIÓ EMOCIONS 

 

GRUP D EMOCIONS 

 

EXCURSIÓ CONSTRUCCIÓ 

 

11:00 –11:45 BERENAR 

 

 

11:45 –13:45 

GRUP A 

 

 

 

 

AMBIENTS 

 

 

EXPOSICIÓ DE LES 

NOSTRES 

CONSTRUCCIONS 

ARQUITECTÒNIQUES A LA 

RESTA DE GRUPS 

GRUP B 

 

GRUP C 

 

GRUP D 

 

13:45 –14:00 ACOMIADAMENT 
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L’horari exposat a la taula anterior (veure taula 2) és un model modificat de  programació que 

es dugué a terme entre el 13 i el 17 d’agost a l’escola d’estiu CEIP Santa Catalina. La seva 

modificació no influeix en aspectes organitzatius, sinó més bé implica un canvi en les 

possibles activitats que es podrien dur a terme d’acord amb la temàtica de la setmana. 

 

Tot i que Equus ofereix un servei de guarderia pels infants a fi de cobrir les necessitats dels 

pares treballadors ens centrarem en els aspectes visibles de l’horari. 

 

A les 9 del dematí cada grup d’infants es reuneix amb els seus monitors i es dirigeixen a les 

aules de l’escola que tenen assignades.  

 

De 9:00 a 9.30 els infants, per grups, es dirigeixen al hall de l’escola on s’hi troba un gran 

plafó de cartró on hi apareixen els distints ambients, classificats en columnes, a la part 

superior, i just a sota de cada un d’ells s’indica l’activitat del dia que es proposa fer en aquest 

espai (veure figura 3). La finalitat és que l’infant tingui una referència del que es farà aquell 

dia.  

 

 

Figura 3. Panell de selecció d’ambients. 

 

De 9:30 a 11:00 es duen a terme activitats diverses les quals es caracteritzen per ser una mica 

més dirigides. Entre aquestes activitats n’existeixen de fixes, que són aquelles que es duran a 

terme cada setmana del mes, i activitats temàtiques que es realitzaran d’acord amb la temàtica 

de la setmana del 13 al 17 d’agost.  
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Les activitats fixes són: 

 

- Anglès: Equus promou l’aprenentatge de llengües de forma lúdica. Per aquest motiu el 

monitor/a prepara possibles propostes de jocs en llengua anglesa que han de suposar un repte 

motivador per a l’infant que les realitza. Durant aquest període de temps el monitor es 

comunica exclusivament en anglès amb els infants. 

 

- Emocions: Equus promou la importància d’una bona convivència entre els infants i que 

aquests siguin capaços d’expressar els seus pensaments i sentiments. Per aquest motiu durant 

aquest interval de temps els monitors aprofiten per dur a terme dinàmiques grupals on el 

treball cooperatiu n’és l’essència. 

 

Les activitats temàtiques són: 

 

- Activitat temàtica setmanal: Una de les característiques que permet una gran varietat 

d’activitats és la selecció, per a cada setmana, d’una temàtica que condicionarà tant els 

ambients com la gimcana que es realitzarà el darrer divendres de cada setmana. La temàtica 

que segueix de la setmana del 13 al 17 d’agost s’anomena “Els constructors” (no és correspon 

amb la realitat). En aquest cas podríem elaborar un supòsit on cada grup d’infants, durant una 

hora i mitja de la setmana, duguessin a terme una activitat on, a partir de peces LEGO o 

escuradents amb plastilina, elaboressin una construcció arquitectònica coneguda com per 

exemple la torre inclinada de Pisa, la torre Eiffel, etc. Aquesta activitat es duria a terme a 

l’apartat de l’horari on apareix el nom de construcció. 

 

De les 11:45 a les 13:45 es duen a terme els ambients. Cada ambient té assignat un o dos 

monitors, depenent de les ràtios. És important que cada un dels monitors referents d’un grup 

conegui quins ambients han anat triant els seus membres. Cada ambient compta amb un repte 

en concret, és a dir, una proposta d’activitat que l’infant coneix abans d’escollir l’ambient que 

durà a terme. A diferència de les activitats fixes, durant els ambients, són els infants qui han 

d’anar assolint els objectius de l’ambient en qüestió a partir de vivències i interaccions 

sobretot amb la resta de companys. 

 

Finalment, de 13:45 a 14, tots els infants s’ubiquen juntament amb el seu monitor referent al 

porxo de l’escola i esperen, sota l’ombra, que els pares els recullin. És important que els 
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monitors sàpiguen quin familiar té autorització per recollir els infants a fi d’evitar potencials 

problemes. Els infants que queden a menjador es dirigiran a la cuina i es prepararan per dinar. 

 

4.2.2. L’ambient d’aigua 

 

En la meva estada com a practicant de director de temps lliure, a l’estiu de l’any 2018, al 

CEIP Santa Catalina, l’ambient d’aigua va ser l’espai on es dugueren a terme activitats 

aquàtiques, refrescants i entretingudes que es realitzaren al pati exterior de l’escola (veure 

figura 4).  

 

El pati exterior del centre és l’espai més ampli de l’escola, dotat d’elements lúdics com parets 

d’escalada, jocs populars pintats al terra i una gran piscina inflable. Els infants que escollien 

aquests ambients s’havien de posar els banyadors, crema solar i sabates d’aigua tancades ja 

que el terra és de graveta. Un cop els infants s’ubiquen a l’ambient, aquests de forma lliure 

disposen de diversos materials amb els quals compten i duran a terme propostes diverses 

d’activitats disposant, en tot moment, dels monitors imprescindibles d’acord amb les ràtios. 

 

Els objectius plantejats per Pareja i Vallori en el seu programa Escola d’estiu 2018. CEIP 

SANTA CATALINA. Els ambients educatius a l’oci i el temps lliure per aquest espai són els 

següents: 

- Conscienciar sobre l’ús i abús de l’aigua (gaudi i necessitat). 

- Investigar sobre els diferents usos de l’aigua. 

- Conèixer els processos de l’aigua. 

- Experimentar amb diferents textures basades en l’aigua. 

 

                        

Figura 4. Els infants a l'ambient d'aigua      
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4.2.3. L’ambient de psicomotricitat i jocs 

 

En la meva estada com a practicant de director de temps lliure, a l’estiu de l’any 2018, al 

CEIP Santa Catalina, l’ambient de psicomotricitat i jocs va ser l’espai  on es dugueren a terme 

activitats motrius i d’expressió corporal al gimnàs de l’escola (veure figura 5).  

Aquest espai es troba desconnectat del bloc central de l’escola. Per accedir-hi hem de recórrer 

tot el pati exterior en direcció oposada a l’entrada d’on es troben les aules. El gimnàs es tracta 

d’un lloc cobert bastant ampli, de forma rectangular, on hi trobam elements diversos com 

matalassos, coixins, peces de fusta per fer construccions, pilotes, cons, cordes, vestimenta per 

fer disfresses, espatlleres etc. Una part del material emprat en aquest espai fou cedit pel 

director del col·legi públic.  

Els objectius plantejats per Pareja i Vallori en el seu programa Escola d’estiu 2018. CEIP 

SANTA CATALINA. Els ambients educatius a l’oci i el temps lliure per aquest espai són els 

següents: 

- Desenvolupar la capacitat d’imaginació. 

- Conèixer jocs populars. 

- Aprendre a respectar les normes del joc. 

- Tolerar la frustració davant una derrota. 

 

Aquest ambient és el més demandat. Alex argumenta que això es deu perquè els infants els 

encanta estar lliures. És un espai on es treballa molt el joc simbòlic sense que els infants en 

siguin conscients. A més dóna una oportunitat increïble al monitor i director per poder avaluar 

el nin en el seu estat natural. 

 

                      

Figura 5. Els infants a l'ambient de psicomotricitat i jocs. Per Equus Oci educatiu (2018)           
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4.2.4. L’ambient de cuina 

 

En la meva estada com a practicant de director de temps lliure, en l’estiu de l’any 2018 al 

CEIP Santa Catalina, l’ambient de cuina va ser l’espai on s’ensenyaren als infants receptes de 

cuina saludables (veure figura 6).  

 

Un dels estàndards d’Equus és l’aposta pels hàbits saludables tan de vida com alimentaris. Per 

aquest motiu es creu necessari que els infants comencin a cuinar receptes més adaptades a la 

vida d’avui en dia i sobretot relacionada amb la vida sana. Cal presentar nous ingredients com 

el seitan, el tofu, la xia, la quinoa., etc. Equus aposta per productes naturals, ecològics i de 

quilòmetre zero. 

 

Per a la realització de les activitats s’emprava el menjador de l’escola. Aquest es troba a la 

planta baixa de l’edifici. Es tracta d’un espai amb bastantes taules, ventiladors al sòtil, una 

gelera, un forn i un rentaplats, a més de coberts, plats i tassons. Per a l’elaboració de receptes 

es feia un llistat setmanal de tots els ingredients que se necessitaven i es compraven al 

supermercat Eroski, que es troba a 5 minuts de l’escola. Els infants eren lliures d’escollir un 

plat per cuinar. Els monitors solen oferir en aquest espai la realització d’una recepta grupal a 

fi de controlar millor els recursos dels que es disposen.  

 

Els objectius plantejats per Pareja i Vallori en el seu programa Escola d’estiu 2018. CEIP 

SANTA CATALINA. Els ambients educatius a l’oci i el temps lliure per aquest espai són els 

següents: 

- Aprendre els hàbits d’alimentació. 

- Aprendre les normes bàsiques d’higiene. 

- Ser responsable d’una creació pròpia i d’una creació grupal. 

                            

Figura 6. Els infants a l'ambient de cuina. Per Equus Oci educatiu (2018)                     
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4.2.5. L’ambient de lectura: Biblioambient 

 

En la meva estada com a practicant de director de temps lliure, en l’estiu de l’any 2018 al 

CEIP Santa Catalina, la realització del biblioambient es duia a terme en una de les aules 

ubicada a la planta baixa del centre (veure figura 7).  

En aquest espai hi trobàvem una gran selecció de contes infantils i juvenils, classificats en 

prestatgeries perquè els nins/es escollissin a lliure elecció. També és comptava amb un teatret 

on es feien representacions amb titelles de contes diversos. Es tracta per tant d’un ambient de 

lectura, de lectura compartida on es poden fer representacions d’obres teatral animades, 

treballar el  jocs simbòlics i promoure la creació literària de cada infant. 

Un dels aspectes més importants d’aquest espai és la disposició de ventiladors al sòtil i 

finestres les quals permetien que tant els nins/es com els monitors es trobessin frescos, 

còmodes i disposessin de la llum natural del Sol per llegir. 

Els objectius plantejats per Pareja i Vallori en el seu programa Escola d’estiu 2018. CEIP 

SANTA CATALINA. Els ambients educatius a l’oci i el temps lliure per aquest espai són els 

següents: 

- Oferir un espai tranquil i relaxat dedicat a la lectura.  

- Proporcionar material significatiu pels alumnes. 

- Propiciar la creació literària de qualsevol gènere. 

- Fomentar l’ús de la lectura a casa. 

                     

Figura 7. Els infants a l'ambient de biblioambient. Per Equus Oci educatiu (2018) 

 

 

                  



31  

4.2.6. L’ambient creatiu 

En la meva estada com a practicant de director de temps lliure, en l’estiu de l’any 2018 al 

CEIP Santa Catalina, la realització del l’ambient creatiu es duia a terme a l’aula més gran de 

la planta baixa del centre (veure figura 8).  

En aquest espai disposàvem d’una gran quantitat de materials com materials reciclats, fang, 

plastilina llapis, gomes, cola de barra, cola amb pigment natural, fulles de paper de distintes 

mesures, cartolines, goma eva, pecetes i cordes per fer polseres, trossos de cartons, retoladors, 

etc.  

Els objectius plantejats per Pareja i Vallori en el seu programa Escola d’estiu 2018. CEIP 

SANTA CATALINA. Els ambients educatius a l’oci i el temps lliure per aquest espai són els 

següents: 

- Desenvolupar el potencial sensorial, perceptiu, imaginatiu i expressiu. 

- Utilitzar diferents formes d’expressió i representació per tal de comunicar sentiments, 

experiències i  idees del món real o imaginari. 

- Aprendre a valorar les produccions pròpies i dels seus companys. 

                          

Figura 8. Els infants a l'ambient creatiu. Per Equus Oci educatiu (2018)         

 

4.3.  Anàlisi i perspectiva de futur 

 

 

Existeix el pensament, des d’Equus, de no incorporar, en un futur, ambients relacionats amb 

les noves tecnologies a les escoles d’estiu, com n’és el cas de la robòtica. La Robòtica 

Pedagògica pertany a una teoria cognitivista de l'ensenyament i de l'aprenentatge. Aquesta 

privilegia l'aprenentatge de caràcter inductiu i de descobriment guiat. Un dels principals 

objectius de la robòtica pedagògica és la generació d'entorns d'aprenentatge idonis, basats 

principalment en l'activitat dels estudiants. Promou una nova cultura tecnològica, permetent 

l’enteniment, millorament i desenvolupament de tecnologies pròpies.  (Ruiz, 2007) 
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Equus no pot ni vol negar que les noves tecnologies es troben presents en el dia a dia dels 

infants, que de cada vegada, a edat més tendres, comencen a utilitzar les noves tecnologies i 

que els pares  permeten als infants emprar tauletes electròniques des de edats molt 

primerenques. En conseqüència sorgeixen noves addiccions i males experiències que 

perjudiquen el desenvolupament cognitiu del nin/a. Els mòbils, les videoconsoles, les xarxes 

socials causen addicció. Equus considera que aquesta branca és perjudicial tant per infants, 

adolescents i no tant adolescents que es passen el dia tancats a ca seva sense sortir. En 

definitiva, Equus aposta per l’humanisme, l’esser humà, les xarxes socials autèntiques, per la 

gent que lluita, que fa feina, per la gent que coneix el seu veïnat i el saluda cada dia. Aposta 

pel ciutadà, perquè es creïn vincles permanents amb el barri, del barri al municipi i del 

municipi a la comunitat. El futur necessita d’una societat que, paral·lelament amb el que 

succeeix, sigui capaç de mantenir una sèrie de valors que des de l’entitat s’intenta potenciar al 

màxim. Si aquest treball no es dur a terme tan sols romandran els valors publicitaris i 

informàtics: la globalització absoluta. Equus diu no a la robòtica. 

 

Les principals fortaleses d’Equus són la constància i la convicció que un món millor és 

possible. Equus va a la recerca de la seva pròpia escola. Alex Pareja es veu amb capacitat de 

dirigir la seva pròpia empresa. Cada any Equus intenta innovar, per aquest motiu enguany ha 

decidit dirigir-se cap a una vessant més social. Els dos dirigents han fet feina i recerca sobre 

“l’aprenentatge-servei”. És tracta d’una metodologia que es complementa correctament amb 

els ambients i que a algunes escoles de Mallorca s’està implementant com n’és el cas del 

CEIP La Soledat. Per aprendre nous coneixements necessiten disposar de fonts diverses per 

adquirir informació. Equus pretén proporcionar aquestes fonts de saber a través d’una entitat 

del barri que també tingui alguna necessitat.  

 

Durant l’escola de Nadal Equus va fer feina amb l’associació de persones majors del barri. 

L’associació va venir a l’escola i la gent gran ensenyava cançons i nadales als més petits. En 

aquest moment es crea una unió significativa en dos col·lectius que viuen al mateix barri i que 

probablement no s’haguessin unit mai, se’ls ha donat l’oportunitat que això sigui possible. 

Mentre el nin està aprenent aquest també està donant servei a un col·lectiu a qui fa falta 

companyia i estima. Les persones majors són grans fonts d’experiència i coneixements. 

 

Hi ha escoles que duen a terme sortides a la platja per recollir plàstic i això és tant un servei 

com un aprenentatge per a ells. Per considerar-ho un aprenentatge-servei és necessari que es 
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creï una unió permanent en el temps. Quan més permanent sigui més benefici s’extraurà per 

ambdós grups. En definitiva es tracta d’establir xarxes socials permanents. Fer de l’escola 

pública el centre neuràlgic d’activitats culturals, participatives, creatives i d’oci.  

 

Per tant l’aprenentatge-servei es tracta d’un mètode que pretén connectar, amb èxit, l’escola i 

la societat. Aplicar aquesta estratègia permet formar bons ciutadans compromesos en la 

millora de la societat i no exclusivament amb el seu propi benefici. A Espanya (Batlle, 2011) 

hi ha, aproximadament, uns 4.500.000 nins i joves en edat escolar capacitats per produir 

canvis al seu entorn, ja sigui oferint els seus serveis per mantenir el parc de la barriada (neteja, 

petites reparacions ...) o fent companyia a persones majors mentre aquests els poden ensenyar 

altres habilitats o coneixements propis de la seva edat. 

 

A la resta del món hi ha molts països que promouen aquestes pràctiques des de ja fa temps i, a 

alguns d’aquests, s’està introduint com a obligatòria en l’educació secundària un cop s’ha 

comprovat que aquesta aporta resultats positius. 

 

D’acord amb les dades recopilades per Batlle (2011, p. 53): 

 

A l’any 2010 a Holanda un 97% de les escoles desenvolupaven la metodologia 

d’aprenentatge-servei. En l’actualitat els estudiants de secundària duen a terme entre 48 i 72 

hores d’aprenentatge-servei obligatòriament a entitats no lucratives i de voluntariat. 

 

A Argentina la Llei d’Educació Nacional contemplava la realització de l’aprenentatge-

servei. En octubre de 2009 es calculava que 1.900.000 estudiants argentins de tots els nivells 

educatius, i més de 15.000 centres, l’aplicaven. 

 

Als Estats Units durant el govern d’Obama, un 24% de les escoles oferien 

l’aprenentatge-servei a l’alumnat i un 68% oferien serveis a la comunitat. L’objectiu era la 

d’integrar el servei a la comunitat en el sistema educatiu.  

 

 

Els beneficis que aquesta forma de treball aporta s’il·lustren a continuació (veure figura 9) 
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Figura 9. Beneficis de la metodologia d’aprenentatge-servei. 

 

5. DISCUSSIÓ 

 

 

El sistema educatiu i l’oci i el temps lliure són dos elements que conformen la nostra societat. 

Els dos parteixen d’un objectiu en comú: formar les persones perquè aquestes arribin a ser 

autònomes, socials i crítiques amb el seu entorn.  Els principals elements que diferencien 

aquests dos grans escenaris són l’espai i el moment on l’agent educatiu intervé i la finalitat 

que aquest es planteja quan realitza la seva intervenció.  

 

Quan es parla de sistema educatiu l’espai i el moment on es desenvolupa l’acció sol ser clar 

per a la immensa majoria de les famílies. El lloc és l’escola i el moment comprèn des que les 

classes comencen fins que aquestes finalitzen. Durant aquest període de temps els docents són 

els encarregats d’ocupar-se dels infants des que arriben a l’escola fins que surten. Les 

responsabilitats legals dels agents són bastant més elevades que les socials ja que un 

incompliment en la normativa, d’acord amb el currículum de les Illes Balears, pot ser subjecte 

d’obertura d’un expedient per part dels inspectors. Els docents es regeixen per unes normes i 

uns continguts que, quan es duen a la pràctica, resulta difícil tractar-les ja que la realitat 

present, dintre de les aules, necessita adaptacions i ajudes per a aquells infants amb necessitats 

educatives especials. 

 

Amb els ambients d’aprenentatge (García, 2016) no només es pretén crear escenaris 

confortables i còmodes per fomentar aspectes educatius relacionats amb la vida, sinó que 

l’educador intenta, a més, privilegiar múltiples vincles, interrelacions i interaccions amb la 

resta de companys i espais on els infants es troben. Es tracta de crear relacions múltiples i 

diverses que possibilitin a l’alumnat apropar-se al coneixement des d’experiències gratificants 
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i significatives. En conseqüència una gran part del suport que recau sobre els infants, amb 

necessitats educatives especials, es basa en la potenciació de relacions pedagògiques entre 

aquests i els docents. 

 

D’altra banda quan es parla de l’oci i el temps lliure l’espai i el moment on es desenvolupa 

l’acció és més difusa per a les famílies. El lloc pot ser una escola, un poliesportiu, un espai 

natural ... mentre que el temps comprèn des del moment en què l’infant no està dintre de la 

institució escolar i disposa de moments per gaudir i explorar. L’avantatge que l’agent educatiu 

té, en aquest àmbit, respecte del sistema educatiu és que la responsabilitat social ocupa el 

primer lloc pel que fa als interessos de l’entitat, sense deixar de banda el compliment de la 

responsabilitat legal. El monitor o director de temps lliure programa d’acord als interessos 

dels infants. Això darrer permet fomentar i promoure activitats engrescadores i que motivin  

si es dissenyen pensant de forma estratègica. També es poden implementar nombrosos 

aspectes acadèmics, de forma indirecte, que permetran fer de l’activitat lúdica una experiència 

més significativa pels nins i les nines. 

 

En la redacció i elaboració d’aquest treball de final de grau és pretenia analitzar com un 

element pertanyent al sistema educatiu es pot incorporar i adaptar a l’oci i el temps lliure: el 

treball per ambients. Gràcies a l’estreta col·laboració amb l’entiat Equus Oci Educatiu s’ha 

pogut conèixer un exemple real i vigent a les Illes Balears de com una metodologia 

implementada a algunes de les escoles de les Illes Balears com el CEIP Puig de na Fàtima,  

escola pública ubicada a Puigpunyent, o el CEIP Talaiot, una altra escola pública ubicada a 

s’Illot, s’han adaptat i aplicat en l’àmbit de l’oci i el temps lliure. 

 

Els objectius plantejats per dur a terme aquest treball d’investigació sobre un projecte 

innovador han permès que els usuaris lectors d’aquest document obtinguin informació sobre 

quin és l’origen, i les bases, sobre les quals se sustenta la metodologia d’ambients 

d’aprenentatge. Quin és l’actual concepte i perspectiva educativa de l’oci i el temps lliure. 

Com s’aplica la metodologia d’ambients en contextos d’oci i temps lliure. Tot això a partir   

d’un exemple real d’educació no formal en temps d’oci i temps lliure com és el funcionament 

i l’estructura de l’empresa Equus Oci Educatiu. En última instància, i ja per finalitzar, saber 

quins aspectes de millora es planteja dita entitat. Tots aquests objectius s’han assolit gràcies a 

fonts bibliogràfiques consultades en distints motors de cerca i amb l’entrevista de tipus 

qualitativa realitzada a un dels membres de l’equip dirigent d’Equus. 
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El resultat obtingut, a partir de l’anàlisi i la recerca realitzada, és que implementar dita 

metodologia més enllà del sistema escolar és tot un repte difícil d’assolir. La informació que 

una persona obté sobre el seu funcionament no n’assegura l’èxit immediat. Un factor clau que 

cal tenir en compte és la predisposició dels infants. La gran majoria no estan acostumats a 

treballar d’una forma distinta a l’habitual. Això condueix a molts d’errors que obstaculitzen 

un correcte funcionament de la metodologia. Treballar per ambients implica disposar d’una 

organització ben estructurada, clara i definida, ja que ajuntar infants d’edats diferents a 

distints grups fa que la integració i la cooperació entre ells sigui la clau d’una bona 

convivència. 

 

L’espai és un altra factor determinant pel desenvolupament dels ambients d’aprenentatge. 

Comptar amb aules, o terrenys diversos, on els infants s’hi puguin adreçar permet que aquests 

es trobin en una zona de confort que contribuirà al seu aprenentatge. Per aquest motiu 

disposar d’una gran superfície, lluminosa, de fàcil accés i adaptada a les característiques dels 

infants que hi interactuen són una característica essencial per a una metodologia que ho 

requereix.  

 

Perquè el treball per ambients funcioni correctament, en l’oci i el temps lliure, és necessari 

implementar reptes, és a dir, propostes d’activitats diàries que serviran per orientar l’infant 

dintre de l’ambient escollit i que, aquest, percebi que allò que és fa té un sentit. Aquests reptes 

suposen una feina més a afegir per a l’entitat ja que tant monitors com directors hauran de 

pensar en propostes innovadores que motivin l’alumnat i programar-les per dur-les a terme en 

els mesos de juliol i agost. Fer tota aquesta feina implica que el personal a contractar sigui 

apte, flexible i conegui bé el funcionament per ambients. D’aquesta forma és bàsic comptar 

amb un equip de feina competent i involucrat perquè el treball sigui més senzill.  

 

Ser monitor o monitora de temps lliure s’ha convertit en aquests últims anys com una 

professió per a joves que tan sols volen tenir uns ingressos en els mesos d’estiu. En 

conseqüència l’actitud i predisposició d’aquests varia en funció de la seva percepció sobre 

l’àmbit educatiu. En els mesos d’estiu existeix una gran demanda de monitors a contractar per 

part d’entitats diverses. Tot i que pot semblar que es tracta d’un sector del mercat força actiu 

les condicions de treball, com la relació feina-horari-sou, moltes vegades no està degudament 
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compensada. Aquest factor juga en benefici de grans corporacions que aprofiten el capital 

humà, jove i sense experiència, per extreure’n el seu màxim rendiment.  

 

Equus Oci Educatiu ha demostrat, en els seus tres anys com a entitat innovadora i 

compromesa amb una educació de qualitat, que l’esforç i la constància de cada un dels 

monitors que disposa permet que l’empresa creixi no només a nivell de nombre d’inscrits, 

sinó també amb la inclusió de nous projectes com pot ser l’aprenentatge servei o bé 

l’expansió del seu projecte a una segona escola: CEIP Son Pisà. Aquests fets evidencien que 

el treball per ambients en l’oci i el temps lliure es possible si tots els factors esmentats fins ara 

convergeixen i es connecten com si d’un gran engranatge es tractés. 

 

  5.1. Conclusions 

 

Cada infant té els seus propis interessos, curiositats i talents que el fan únic. Promoure i 

aprofitar cada una de les seves qualitats ja sigui en l’àmbit formal o no formal és essencial 

perquè aquest se senti realitzat i feliç amb si mateix. Per aquest motiu en l’actualitat 

existeixen múltiples metodologies educatives que pretenen fomentar una educació basada en 

els valors d’equitat, atenció individualitzada i sobretot la felicitat i confort de cada un dels 

infants.  

 

Aquest repte no és fàcil perquè pot estar farcit d’inconvenients que tant poden sorgir pels 

prejudicis de la metodologia tradicional que tant de temps ha estat i és vigent, com també per 

la incomprensió de les pròpies famílies que, acostumats a la forma de treball anteriorment 

esmentada, no accepten fàcilment els canvis. 

 

De totes formes observant el cas practicat analitzat amb l’empresa Equus Oci Educatiu, si la 

metodologia de treball per ambients es convenientment estructurada i aplicada pot donar uns 

resultats magnífics que influirien positivament en els infants i posteriorment els mateixos 

pares se’n adonarien dels múltiples avantatges que aquesta aporta. Evidentment incorporar 

dita forma de treball implica l’existència d’una continuïtat en el temps que permeti contrastar 

i verificats els seus posteriors resultats. 

 

Els ambients educatius són una alternativa summament vàlida per aconseguir una educació de 

qualitat i a la vegada atractiva pels infants i pels propis educadors. 
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7. ANNEXOS 

7.1. Entrevista qualitativa  

 

Bloc 1: Presentació de la persona entrevistada i origen de l’empresa. 

 

1. Bon dia. En primer lloc et voldria agrair que hagis acceptat realitzar aquesta entrevista. 

Voldria començar amb una breu presentació sobre la teva persona. 

2. Quina relació existeix entre la teva persona i el món de l’oci i el temps lliure? 

3. Em podries explicar, breument, quin factor clau va permetre que fessis una passa més 

enllà dintre del món del temps lliure, passant de monitor a director i, finalment, a 

empresari? 

4. Actualment, dirigeixes l’empresa Equus Oci Educatiu, d’on sorgeix el seu nom? 

5. La metodologia d’ambients, una forma de treball innovadora que s’ha anat 

implementant a les escoles, és la principal característica que diferencia a Equus 

d’altres entitats. Com se’t va ocórrer implementar-la en l’àmbit de l’oci i el temps 

lliure? Havies estat en contacte prèviament amb dita metodologia? 

 

Bloc 2: Metodologia i funcionament intern/extern de l’empresa. 

 

6. Quins beneficis trobes que té el treball per ambients front a altre tipus de metodologies 

d'ensenyança-aprenentatge o sobre altres possibles activitats d'Oci educatiu? 

7. Com és el procés de decisió sobre la temàtica dels ambients a posar en marxa? Es 

pregunta als infants, als pares? Hi ha algun criteri? Quins criteris? 

8. Quins son els principals serveis que Equus oferta als infants? I a les famílies?  

9. Quins recursos consideres necessaris perquè la metodologia d’ambients es pugui dur a 

terme correctament? Per què ho trobes així? 

10. El capital humà és un factor decisiu perquè dita empresa pugui dur a terme la seva 

funció. Quins són els valors i les qualitats que una persona ha de disposar per treballar 

en aquesta entitat? Quin és el paper de l'educador en aquesta metodologia? Quines són 

les seves funcions? 

11. Quines són les principals responsabilitats legals i socials que com a fundador de 

l’empresa has d’assumir? 

 



42  

Bloc 3: Anàlisis i perspectiva de futur 

 

12. Quants d’ambients s’ofereixen als infants actualment? Dels ambients mencionats, 

quins creus que són els que tenen més preferència entre els infants? Per què?  

13. Ha plantejat Equus incloure nous ambients relacionats amb les noves tecnologies, com 

per exemple la robòtica?  

14. Durant tota la teva trajectòria quines són les principals fortaleses i debilitats que té o 

que ha anat superant la teva empresa? 

15. Et veus personalment dirigint i treballant durant molts anys amb l’empresa? Existeix 

qualque projecte de futur que Equus vulgui impulsar? 

 

 

 


