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RESUM 

 

El Trastorn per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat (TDAH) és un dels trastorns del 

neurodesenvolupament més diagnosticat en els últims anys. També és freqüent trobar cada 

vegada més, pedagogies alternatives que creuen en un altre tipus d'educació, i en aquest 

cas, les escoles que contemplen l'espai exterior com a escenari educatiu. Amb aquest treball 

es pretén investigar quins beneficis poden tenir els espais exteriors per tractar el TDAH. La 

metodologia utilitzada ha estat la recerca d'articles i estudis, i arran d'aquests documents 

s'observen els beneficis que pot aportar aquest tipus de metodologia als infants i en 

especial, al tractament del TDAH d'una forma natural i més pedagògica. Finalment, es 

discuteixen les maneres que hi ha de traslladar aquelles propostes pròpies a escoles 

ordinàries per gestionar d'altres maneres el TDAH. 

 

Paraules clau: TDAH, espai exterior, beneficis  

 

 

ABSTRACT 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is one of the most diagnosed 

neurodevelopmental disorders in recent years. It is also increasingly common to find 

alternative pedagogies that believe in a different type of education, and in this case, schools 

that contemplate the outdoors as an educational setting. The methodology used has been the 

research of articles and studies and from these documents we observe the benefits that this 

type of methodology can bring to children and especially to the treatment of ADHD in a 

natural and more pedagogical way. Finally, we discuss the ways in which these proposals 

can be transferred to regular schools to manage ADHD in other ways.  

 

Keywords: ADHD, outdoor space, benefits 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Justificació 

El Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH) és un dels problemes de 

neurodesenvolupament més diagnosticat en els últims anys a la població infanto-juvenil. 

(Barkley, 2011, citat per Montoya-Sánchez i Herrera-Gutiérrez, 2014). Es tracta d’un 

trastorn molt recent clínicament parlant, ja que no va ser fins als anys 80 quan es va 

descriure aquest trastorn després d’una sèrie d’investigacions i estudis que finalment el 

classifiquen com un trastorn del desenvolupament neurològic, segons el DSM-V 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, o Manual Diagnòstic i Estadístic 

dels Trastorns Mentals) (American Psychiatric Association, 2013). 

 

Segons la Federació Espanyola d’Associacions d’Ajuda al Dèficit d’Atenció i 

Hiperactivitat (FEAADAH, s.d.), s’estima que hi ha entre un 2 i un 5% de la població 

infantil espanyola que té TDAH, i més del 80% dels infants continuaran presentant 

símptomes durant l’adolescència, i a l’etapa adulta entre un 30 i un 60% manifestaran 

conductes pròpies d’aquest trastorn. Com diu Servera (2012), es tracta d’un trastorn molt 

prevalent, ja que la taxa més acceptada es situa en un 5% de la població entre 6 i 12 anys, 

amb una variabilitat d’un 0,5% i el 15%.  A una revisió d’un estudi realitzat a més de 300 

països i cultures es va concloure que hi ha una prevalença del 5,29% dels infants 

diagnosticats amb TDAH, però això varia segons l’origen geogràfic i la metodologia 

seguida (Polanczyk, de Lima, Horta, Biederman, i Rohde, 2007, citats per Servera, 2012). 

A un estudi portat a terme per Cardo, Servera i Llobera (2007) es va concloure que, després 

de realitzar un estudi a 1.500 infants de diferents escoles de Mallorca, la prevalença va ser 

d’un 4,6% d’infants diagnosticats amb TDAH, utilitzant escales per pares i mestres basada 

en el qüestionari RS-IV sobre TDAH de DuPaul, Power, Anastopoulos, de l’any 1998. 

Vistes aquestes dades, es conclou que es tracta d’un trastorn molt prevalent i que té 

conseqüències a la vida diària, ja que afecta a molts àmbits de d’aquesta com per exemple a 

l’educació, que és el tema principal d’aquest treball. 
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D’altra banda, cada cop és més freqüent trobar escoles amb una metodologia activa i 

experimental, on el principal escenari és l’espai exterior, per així afavorir el contacte amb la 

natura i tots els beneficis que aquesta pot aportar.  

 

La teoria i la pràctica de l’educació preescolar han corroborat la tesi que la relació positiva 

entre els nens i la natura inclou un seguit d’emocions personals que afecten especialment el 

comportament dels infants amb la natura (Veselinovska, Petrovska i Zivanovic, 2010). 

 

És per aquest motiu pel qual es vol encaminar aquest treball cap a una investigació sobre 

quins podrien ser els beneficis que podrien aportar els espais exteriors pels infants 

diagnosticats amb TDAH, i veure la seva conducta no com un problema sinó com una 

oportunitat d’aprenentatge.   

 

L’elecció del tema va sorgir de l’interès per conèixer més sobre aquest trastorn i com es 

podrien desenvolupar propostes que facilitessin l’estada dels infants amb TDAH a una aula. 

També va sorgir la curiositat de conèixer quina metodologia duien a terme les escoles-bosc 

que hi ha a Mallorca, per saber com es podria traslladar aquesta manera de pensar i de fer a 

una escola ordinària.  

1.2. Marc teòric 

1.2.1. El Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat 

El Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH), ha passat per diverses 

definicions durant la història fins a arribar a l’actual, durant molts segles s’han hagut de fer 

molts estudis per conèixer els símptomes fins a arribar a un diagnòstic clar. A continuació 

ens basem en la informació de Barkley (1991) al  llibre “Attention-Deficit Hyperactivity 

Disorder: A Handbook for Diagnosis and Treatment, Fourth Edition”  per explicar, 

mitjançant una taula, les diferents etapes per les quals ha passat la definició d’aquest 

trastorn.  
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Taula 1. Història i evolució del concepte de TDAH (Barkley, 1991) 

Wikard 1775 

Primera descripció feta  del trastorn de l’atenció. Adults i nens desatents, hiperactius, 

mancats de persistència.  

Crichton 1798 
Descripcions més detallades dels símptomes del TDAH en el llibre de text mèdic 1 

d’Alexander Crichton. 

Rush 1812 
Tres casos relacionats amb “la perversió total de les facultats morals”, que incloïen la 

incapacitat de centrar l’atenció. 

 

Hoffman 

 

1845 

Va publicar un llibre de poemes2 sobre les condicions psicològiques dels nens basat 

en les seves observacions.  

Maudsley 1867 
Va publicar un informe d’un nen que estava impulsat per la impulsivitat i que també 

era força destructiu. 

Clouston 1899 Descripció de casos d’infants impulsius que tenien problemes d’aprenentatge. 

Still 1902 
Informació més detallada dels símptomes del TDAH a partir de la descripció de 43 

infants que tenien greus problemes d’atenció sostinguda.  

Tredgold 1908 Va descriure nens de baixa intel·ligència que tenien un comportament anormal.  

Rodríguez- 

Lafora 
1917 

Va descriure un grup de nens amb constitucions psicopàtiques, un subconjunt del 

qual va qualificar d’ “inestables”.  

 

 

 

1917-

1918 

Brot d’epidèmia d’encefalitis en Amèrica del Nord. Molts nens varen sobreviure a 

aquesta infecció però van tenir seqüeles de problemes cognitius i conductuals 

(impulsius, problemes amb l’atenció, memòria...) (Cantwell, 1981; Kessler, 1980; 

Stewart, 1970, citats per Barkley, 1991, p. 6).  

 

Strauss i 

Lehtinen 

 

1947 

Es van dur a terme estudis per conèixer les causes conductuals derivades de la 

Síndrome del Dany Cerebral. Aquest concepte es va aplicar a infants que tenien 

característiques conductuals particulars però molts no tenien evidència patològica per 

tant es va substituir pel terme “disfunció cerebral mínima” (anys 50 i 60).  

 

Laufer 

 

1957 

Va referir-se al TDAH com a “trastorn de l’impuls hiperquinètic”. El dèficit del 

sistema nerviós central es produeix a la zona talàmica. La poca filtració de la 

informació sensorial i les àrees corticals dels infants rebien massa estimulació. 

(Navarro i García, 2010, p. 28) 

 

 

 

 
1 Crichton, A. (1798) An inquiry into the nature and origin of mental derangement: comprehending a concise 

system of the physiology and pathology of the human mind and a history of the passions and their effects.  

 
2 Struwwelpeter. Traduït a l’espanyol com “Pedro el Melenas” Heinrich Hoffman (1845) 
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Taula 1 (continuació) 

Birch, 

Herbert i 

Rapin. 

 

1964 

El concepte de “disfunció cerebral mínima” va anar quedant en desús. Aquest terme 

seria substituït per etiquetes més específiques aplicades a trastorns cognitius, 

d’aprenentatge i de comportament més homogenis, com dislèxia, trastorns del 

llenguatge, incapacitats d’aprenentatge i hiperactivitat. 

 

Chess 

 

1960 

Va descriure un infant amb hiperactiu com: “Un infant hiperactiu es algú que duu a 

terme activitats a un ritme superior a la mitjana dels infants, o algú que està en 

constant moviment, o ambdues coses. 

American 

Psychiatric 

Association 

(APA) 

 

 

1968 

Es va fer una definició de la hiperactivitat a la nomenclatura del diagnòstic d’aquell 

moment, la segona edició del DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders (DSM-II). Va descriure la reacció hiperquinètica en una sola frase: 

“Aquest trastorn està caracteritzat per un excés d’activitat, inquietud, distracció, breu 

lapse d’atenció, especialment en infants petits. 

 

 

 

1970 

Les característiques que definien la hiperactivitat  o activitat hiperquinètica es van  

ampliar per incloure-les on els investigadors abans les consideraven només 

característiques associades, incloent-hi la impulsivitat, l’atenció curta, la tolerància a 

la baixa frustració, la distensió i l’agressivitat.  (Marwitt i Stenner, 1972,  Safer , 

Allen, 1976, citats per Barkley, 1991). 

 

Wender 

 

 

1971 

Encara utilitzava el concepte de la disfunció mínima cerebral, i va descriure sis 

característiques essencials relacionades amb els símptomes: 1) problemes en el 

comportament motor, 2) funcionament de l’atenció i percepció cognitiva, 3) 

aprenentatge, 4)control d’impulsos, 5) relacions interpersonals i 6) l’emoció.  

 

Douglas 

 

1972 

Els dèficits en l’atenció sostinguda i el control d’impulsos eren més probables que 

només la hiperactivitat per explicar les dificultats que es veuen en els infants 

diagnosticats amb dèficit d’atenció.  

 

 

 

1980 

Més tard va elaborar, refinar i fonamentar el model d’hiperactivitat, que va culminar 

amb la vista que quatre dèficits majors podrien explicar els símptomes de 

TDAH: (1) la inversió, organització i manteniment d’atenció i esforç; (2) la inhibició 

de resposta impulsiva; (3) la modulació de nivells d’excitació per satisfer les 

demandes situacionals; i (4) una forta inclinació inusual a cercar reforços immediats. 

(Douglas (1980a, 1980b, 1983; Douglas i Peters, 1979, citats per Barkley, 1991) 

 

APA 

 

 

 

1980 

 

Es publica la tercera edició del DSM feta per l’Associació Americana de Psiquiatria 

(DSM-III). Es va una reconceptualització de la reacció hiperquinètica del diagnòstic 

del trastorn com TDAH o TDA (amb o sense hiperactivitat).  

 

 



10 

 

Taula 1 (continuació) 

 

Zametkin 

 

 

1990 

Va realitzar-se estudis  on van avaluar el metabolisme d’activitat cerebral en 25 

adults amb TDAH que tenien tots dos un història infantil del trastorn i nens amb 

trastorn. Varen ver servir tècniques de neuroimatge, en concret, una tomografia per 

emissió de positrons, que serveix per detectar els estats de l’activitat cerebral i la seva 

localització dins els hemisferis cerebrals. 

Hynd, 

Semrud-

Clikeman, 

Lorys, Novey 

i Eliopulos 

 

 

1990 

Varen ser els primers investigadors en utilitzar la imatge per ressonància magnètica 

per avaluar les estructures cerebrals en infants amb TDAH. El resultats varen ser que 

els infants tenien les regions corticals anormalment més petites, especialment en el 

lloc dret. 

 

APA 

 

1994 

Es publica la quarta edició del DSM (DSM-IV), que va incloure millores respecte de 

l’anterior edició. Els criteris diagnòstics requereixen evidència dels símptomes i 

demostració de deteriorament en diferents contextos de la vida ( casa, escola, treball). 

 

APA 

 

2013 

Publicada la cinquena edició del DSM (DSM-V) on es presenten ajustos als criteris 

per al diagnòstic clínic del TDAH. Segons Servera (2012), el trastorn abandona la 

categoria de les conductes pertorbadores i es col·loca en la de trastorns del 

neurodesenvolupament. (p.8) 

1.2.1.1. Classificació i característiques generals 

Ens basem en l'article d'Amador (2001) per explicar què caracteritza aquest trastorn. En 

primer lloc, es tracta, com hem comentat anteriorment, d'un trastorn molt freqüent en la 

infància i l'adolescència. Comprèn un patró persistent de conductes de desatenció, 

hiperactivitat i impulsivitat. Alguns requisits per diagnosticar-lo és que és necessari que els 

símptomes apareguin abans dels set anys i es manifesten en més d'un context (escolar, 

familiar, laboral) tal com s'ha explicat anteriorment (vegeu Taula 1).  

 

A continuació es presenta un mapa conceptual amb les diferents presentacions clíniques del 

TDAH segons el DSM-V (APA, 2014). Montoya-Sánchez i Herrera Gutiérrez (2014), 

expliquen que el TDAH s’ubica a l’apartat de Trastorns del Desenvolupament Neurològic. 



11 

 

 

 

 

 

Seguint amb la definició, Servera (2012) exposa el següent: 

El TDAH es un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por una serie de 

dificultades en el ámbito cognitivo y comportamental que inciden negativamente en 

el normal desarrollo de la persona, en su vida escolar, laboral o sociofamiliar. En el 

ámbito cognitivo destacan las dificultades de atención, de memoria de trabajo y de 

velocidad de procesamiento, y en el comportamental las dificultades de control de la 

impulsividad, de inhibición y de sobreactividad motora. Dichas dificultades 

presentan síntomas ya desde la primera infancia y son de naturaleza relativamente 

crónica, aunque con el tiempo tienden a mejorar las comportamentales y a 

mantenerse las cognitivas. En su conjunto estas dificultades no pueden ser causadas 

por otras enfermedades, por otros trastornos psicopatológicos graves, o por factores 

sociofamiliares. En su conjunto estas dificultades son consistentes con un problema 

general de autorregulación (p.3). 

 

Els infants diagnosticats amb TDAH, són freqüentment etiquetats com molests, distrets, 

mandrosos, etc. És important que els docents sàpiguen en què consisteix aquest trastorn 

perquè tinguin una visió diferent. A més, existeixen dos tipus de conducta. En primer lloc, 

la mala conducta voluntària i la mala conducta involuntària (Ramírez, 2011, citat per Fiuza 

i Fernández, 2014).  

Figura 1.Mapa conceptual de les diferents presentacions clíniques existents del TDAH segons el 

símptoma predominant segons el DSM V (APA, 2014) 
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La mala conducta voluntaria es intencionada y causa problemas cuando los niños 

deciden comportarse de acuerdo con lo que se les ha pedido. La mala conducta 

involuntaria que resulta del TDAH que padece el niño origina también 

consecuencias no deseadas, e incluso más difìciles de abordar. El niño no desea 

voluntariamente crear estos problemas (p. 261). 

 

La inatenció, la hiperactivitat i la impulsivitat es consideren els símptomes principals del 

TDAH.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Principals símptomes del TDAH (Montoya-Sánchez i 

Herrera-Gutiérrez, 2014) 
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Amador (2011) exposa els diferents efectes que tenen els tres símptomes als infants 

diagnosticats amb TDAH. Els infants amb problemes d’atenció tenen moltes dificultats per 

focalitzar i mantenir l’atenció mentre juguen o realitzen tasques escolars. Els costa molt 

seguir regles i instruccions, el seu treball està desorganitzat i s’obliden amb freqüència de 

les coses. Els problemes d’hiperactivitat provoquen als infants un excés de moviment, no 

poden estar asseguts quan se’ls demana. Com s’ha presentat a la definició de Chess (1960, 

citat per Barkley, 1991), els infants porten a terme activitats a un ritme superior a la mitjana 

(vegeu Taula 1). Per últim, la impulsivitat es detecta perquè els infants parlen molt, 

responen abans d’escoltar les preguntes, interrompen amb freqüència als altres i són 

incapaços d’esperar el seu torn als jocs o a les activitats. 

 

A més, Amador (2011) exposa, citant a Barkley, Fischer, Edelbrock i Samallish (1990), que 

els símptomes solen aparèixer relativament prest, entre els 3 i 4 anys.  

Són descrits com desatents, molt moguts, sempre en marxa i solen exposar-se a situacions 

de perill amb molta freqüència. Són infants que necessiten molta supervisió i reclamen 

atenció de forma continuada.  

1.2.1.2. Manifestacions infantils del trastorn 

És important detectar el TDAH el més aviat possible, ja que quan més prest s’identifiqui 

abans es podran adoptar les mesures necessàries. (Montoya-Sánchez i Herrera-Gutiérrez, 

2014). Els primers símptomes es poden detectar al voltant dels 4 anys, i el diagnòstic clínic 

entre els 6-7 anys, però es poden començar a notar símptomes en l’edat infantil (Moreno, 

1998; Lavigne i Romero, 2010, citats per Montoya-Sánchez i Herrera-Gutiérrez, 2014),  

encara que és complicat distingir-los en aquesta etapa.   

A continuació s’observa una taula dels primers símptomes que es poden observar als 

infants entre l’etapa de lactància i els cinc anys.  
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Taula 2. Principals símptomes d'hiperactivitat a l'etapa infantil en diferents moments evolutius. 

(Guitérrez-Moyano  i Becoña, E. , 1989, citats per Moreno, 1995) 

 

A l’etapa d’educació primària els problemes d’atenció i les conductes hiperactives i 

impulsives creixen. A continuació ens basem en l’article de Fiuza i Fernández (2014) per 

exposar les manifestacions dels infants segons el símptoma predominant. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Aquesta taula està pensada per detectar els símptomes del TDAH als infants de l’etapa d’educació primària 

(Marco, Grau i Presentación, 2011, citats per Fiuza i Fernández, 2014), però com hem pogut veure, a l’etapa 

infantil (Taula 2), ja existeixen comportaments semblants.  

0-2 ANYS 

• Descàrregues mioclòniques durant la son. 

• Problemes en el ritme de la son i durant el menjar. 

• Períodes curts de son i despertar sobresaltat. 

• Resistència als cuidats habituals. 

• Reactivitat elevada als estímuls auditius. 

• Irritabilitat 

2-3 ANYS 

• Immaduresa en el llenguatge expressiu. 

• Activitat motora excessiva. 

• Escassa consciència del perill. 

• Propensió a sofrir nombrosos accidents. 

4-5 ANYS 

• Problemes d’adaptació social. 

• Desobediència. 

• Dificultats en el seguiment de normes. 

A PARTIR 

DELS 6 ANYS 

• Impulsivitat. 

• Dèficit d’atenció. 

• Fracàs escolar. 

• Comportaments antisocials. 

• Problemes d’adaptació social. 
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Taula 3. Característiques dels infants amb TDAH tenint en compte el símptoma predominant (Marco, 

Grau i Presentación, 2011, citats per Fiuza i Fernández, 2014) 

Dificultats d’atenció Impulsivitat Hiperactivitat 

Dificultat per ordenar les seves 

tasques. 

Dificultats per pensar abans 

d’actuar. 

Realitza moviments freqüents de 

peus i mans. 

Problemes per mantenir l’atenció 

fins acabar les seves tasques. Es 

distreu amb estímuls irrellevants. 

Respon a preguntes abans de què 

s’hagin acabat de formular. 

Es mou amb freqüència al seu 

seient (canvi de postura, 

balanceig...). 

Tendeix a abandonar una activitat 

per una altra al poc temps 

d’haver-la començat, deixant 

varies sense acabar. 

És poc previsor, té falta de 

planificació (per exemple, es posa 

a fer els deures sense tenir el 

material necessari). 

S’aixeca en situacions en les quals 

ha de romandre assegut. 

Perd o oblida coses necessàries 

(agenda, llibre, joguines...). 

Diu coses en moments poc 

oportuns. 

Li costa entretenir-se o dedicar-se 

a activitats tranquil·les. 

Sembla no escoltar quan se li 

parla. Dificultats per seguir la 

conversació, un joc o obeir, ja que 

no està atent quan se li dona un 

ordre. 

Dificultats per controlar les seves 

emocions i els seus 

pensaments. 

Prefereix els jocs i activitats 

moguts. 

Oblida les seves obligacions 

quotidianes. 

Reaccions d’ira/ràbia davant 

petites frustracions o 

situacions que percep com 

amenaces. 

Va d’un lloc a un altre sense 

motiu aparent, i a vegades corre o 

salta en situacions poc apropiades. 

Problemes per seleccionar el que 

és important. Errors per no parar 

atenció als detalls. 

Dificultats per esperar, guardar 

torn als jocs, fila per l’hora del 

menjar o al pati. 

Pot verbalitzar sensació 

d’inquietud interna malgrat ser 

capaç d’estar quiet. 

Dificultats per parar atenció a dos 

estímuls alternatius o simultanis. 

S’immisceix en conversacions, 

jocs o activitats dels altres. 

Parla excessiva (no pot callar-se a 

classe). 

Evita tasques que requereixen 

esforç mental sostingut i/o grau 

d’organització elevat. 

Impacient, dificultats per aplaçar 

la gratificació immediata. 
Fa renous amb la boca o taral·leja. 

 

Durant l’adolescència, presenta Amador (2011), es produeix un canvi en el patró dels 

símptomes, ja que hi ha un decreixement marcat de la hiperactivitat, encara persisteixen els 

problemes de inatenció i impulsivitat. Els adolescents amb TDAH presenten poca 

tolerància a la frustració i exigeixen la gratificació o el compliment immediat de les seves 

demandes.  



16 

 

Al treball realitzat durant dotze anys per Thorley (1984, citat per Moreno, 1995) es va 

comparar un grup d’infants hiperactius amb un altre sense cap tipus de trastorn, amb 

característiques sociodemogràfiques i nivell d’intel·ligència similar. Els resultats obtinguts 

van ser que no es varen observar diferències a la vida adulta, però si a l’adolescència, ja que 

com s’ha esmentat abans, els joves amb hiperactivitat manifestaren més problemes de 

conducta, per exemple a causa de la poca tolerància a la frustració, entre altres motius, 

també sofriren més accidents  i varen ser sotmesos amb més freqüència a tractament.  

 

Finalment, molts nins amb TDAH continuen presentant símptomes de desatenció, 

hiperactivitat i impulsivitat durant l’edat adulta. Els adults amb TDAH són, amb 

freqüència, desorganitzats i descuidats. Tenen poca perseverança i tendeixen a posposar les 

coses. La irritabilitat, les explosions de còlera i la baixa tolerància a la frustració són 

freqüents.  

 

El següent a destacar és la comorbiditat del trastorn amb altres problemes. Seguint l’article 

de Montoya-Sánchez i Herrera-Gutiérrez (2014), aquesta està present en dues terceres parts 

dels infants amb TDAH. Els que s’esmenten a continuació són alguns dels trastorns 

associats més comuns (Artigas-Pallarés, 2003;  Herrera, Bermejo, Fernández i Soto, 2011).  

 

a) El trastorn oposicionista desafiant, on es presenten conductes hostils, desafiants i 

desobedients que afecten a les relacions familiars, socials i a la vida acadèmica.  

b) Els trastorns de conducta, on es manifesten comportaments problemàtics persistents 

que es presenten mitjançant la indisciplina, la falta de respecte per les normes de 

convivència i inclús les conductes agressives. 

c) Els tics, definits com la contracció de grups musculars i/o pronunciació involuntària 

de determinats sons o paraules, com passa a la Síndrome de Gilles de la Tourette. 

d) Altres problemes: abús de drogues, ansietat, depressió, trastorns de la comunicació , 

de coordinació, etcètera. 
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1.2.1.3. La hipòtesi de la fatiga atencional 

A un estudi realitzat per Faber i Kuo (2004), s’exposa que, després d’un ús prolongat de 

tasques i situacions que requereixen dirigir i sostenir l’atenció o inhibir estímuls, 

pensaments o impulsos no desitjats pot arribar a fatigar. Aquesta fatiga cada cop ocupa un 

lloc més gran dins el cervell i cada vegada és més difícil prestar atenció i inhibir els 

impulsos. De fet, hi ha indicis a la literatura sobre neurociència que la fatiga atencional i el 

TDAH estan relacionats amb el mateix mecanisme subjacent, en canvi, aquesta fatiga es 

considera una condició temporal, ja que quan el mecanisme d’atenció deliberada té 

l’oportunitat de descansar, la fatiga es dissipa i el comportament i el rendiment milloren. 

Stephen Kaplan, un psicòleg ambientalista citat a l’estudi de Faber i Kuo (2004) explicà 

que els entorns naturals ajuden a la recuperació de la fatiga atencional, en part perquè 

involucren la ment sense esforç, proporcionant un respir per haver de dirigir l’atenció 

intencionalment. 

 

Aquests indicis sobre la relació simptomàtica entre el TDAH i la fatiga atencional han 

portat a investigadors a parlar sobre l’espai exterior, proposar-lo com a possible restaurador 

de la fatiga gràcies a tots els beneficis que aporta i un possible escenari per tractar el 

TDAH. 

1.2.2. Espais exteriors a l’educació infantil 

És important parlar de com va sorgir la importància d’oferir als infants la possibilitat de 

tenir espais on poder jugar a l’aire lliure, ja que això afavoreix l’activitat psicomotriu, el joc 

lliure i la exploració espontània, a més de l’aprenentatge de les normes socials i una millora 

del joc imaginatiu.  

 

Però , afegeix Navarro (2017): 

 

El espacio exterior también aporta otras experiencias insustituibles para el 

desarrollo cognitivo: el contacto con seres vivos como animales y plantas, la 

observación de fenómenos naturales (lluvia, viento, sol, etc.), el juego con 

materiales moldeables (arena, agua) y el aprendizaje de las relaciones de 
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dependencia entre el sistema social y el sistema natural. Una de las enseñanzas más 

importantes del espacio exterior es el proceso de socialización, ya que en él se 

interacciona libremente con otros niños y adultos y se adquieren habilidades como 

el respeto y la colaboración. (p.233) 

 

Si ens centrem en el concepte d’infància, es comprenen tres espais descrits com “espais 

exteriors” (el pati escolar, la ciutat i l’entorn natural), encara que aquesta autora només 

aprofundeix en els dos primers. En primer lloc, el pati de les escoles ha estat considerat un 

espai per realitzar activitats esportives, pel descans o per complementar les activitats de 

l’aula. S’han portat a terme projectes com The playtime project  realitzat per London Play 

està desenvolupant com a experiència pilot a algunes escoles de Londres. L’objectiu 

d’aquest projecte és demostrar que els nins i nines aprenen millor quan tenen oportunitats 

regulars de joc. S’inspiren en el sistema educatiu finlandès per primària, on el joc es 

considera una eina d’aprenentatge i l’activitat predominant en aquestes edats. A més, a un 

article de Robert (2006), on descriu com és aquest tipus d’educació, s’explica el següent: 

 

La jornada de trabajo se organiza cuidando respetar los ritmos biológicos del niño 

hasta los 16 años, las sesiones se limitan a 45 minutos y se entrecruzan con periodos 

de descanso de 15 minutos durante los cuales los alumnos pueden caminar libres por 

los pasillos, hablar tranquilamente en las salas de descanso, jugar o utilizar las 

computadoras puestas a su disposición. (p. 2) 

 

Seguint amb Navarro (2017), aquesta autora considera que oferir moments de joc, de 

descans beneficia a l’infant, tant mental com físicament, a més, millora l’estat d’ànim la 

concentració, la creativitat i l’habilitat per resoldre problemes.  

1.2.2.1. El pati com a espai de joc 

A més, de vegades el pati de les escoles és l’únic lloc on es duu a terme el joc a l’aire lliure, 

ja que molts infants acudeixen a activitats extraescolars, les hores que dediquen a l’estudi, i 

la introducció de les tecnologies a les cases han reduït els temps de sortir al carrer, jugar al 

parc, etcètera. A la Guia AIJU ( Instituto Tecnológico de producto infantil y de ocio ) del 
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2019-2020, s’estima que el 82% dels infants de 0-12 anys a Espanya juga a l’aire lliure 

menys temps del recomanat pels experts.  

 

En el caso de los niños de 0 a 3 años, el tiempo destinado a realizar actividades en el 

exterior se sitúa en 1 hora 25 minutos pero aun así, sin llegar a las 2 horas de tiempo 

mínimo recomendado por los expertos. Por el contrario, los niños/as de 10 a 12 años 

son los que menos juegan al aire libre; el 94 % de ellos juegan por debajo del 

tiempo recomendado, con una media de 35 minutos (Pablo Busó, coordinador de 

l’àrea d’investigació de l’usuari infantil de AIJU). 

 

En conclusió, com diu Navarro (2017), “el patio se ha convertido en ocasiones en el único 

espacio en el que el niño puede establecer relaciones e interactuar con otros niños de forma 

continuada.” (p.234). 

 

Per tant, s’ha de començar a tenir en compte l’espai exterior com espai educatiu, com espai 

per alliberar-se, ja que ofereix moltes oportunitats d’aprenentatge. De fet, va ser Fröebel qui 

va introduir el jardí com part de l’educació dels infants, l’any 1840, al seu projecte de 

Kindergarten a Alemanya, i posteriorment els jardins es van anar introduint per la resta 

d’escoles d’Europa i Nord-Amèrica. Anys més tard, Richard Louv va introduir el terme 

“nature-deficit disorder”, definit per Driessnack (2009), com una etiqueta que s’utilitza per 

parlar dels infants que cada cop són més privats del contacte directe amb la natura i 

l’experiència del joc lliure desestructurat a l’exterior. Com s’ha esmentat abans, per a 

aquesta nova generació de nens, les experiències directes amb la natura, ja sigui al pati del 

darrere, en un barri, camp o bosc, o al llarg d’una platja, rierol o bosc, van lentament sent 

substituïdes per l’experiència indirecta mitjançant els aparells tecnològics. (Lauv, 2008, 

citat per Driessnack, 2008). Cada cop, els infants perden la capacitat d’experimentar el món 

directament, cosa que al mateix temps contribueix a una creixent incapacitat de relacionar-

se amb els altres (Reed, 1996, citat per Driessnack, 2008). Aquesta manca d’experiències 

amb la natura és el que ha portat a moltes escoles a crear les escoles bosc, exemple 

d’algunes d’elles són les Walkindergarten (“escola infantil del bosc”) a Alemanya, les I Uro 
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ch Skur (“ anem fora plogui o faci sol”) a Suècia o les Skov Skole (“escola del bosc”) a 

Dinamarca. La natura ofereix meravelloses oportunitats d’aprenentatge (Navarro, 2017). 

1.2.2.2. Playground urbà 

Seguint amb els espais a la infància, la ciutat està íntimament relacionada amb el pati 

escolar, perquè, a diferència d’un espai més limitat, aquesta ofereix més oportunitats 

d’interacció, ja que hi ha més estímuls, més persones de diferents edats, a nivell cultural 

perquè s’insereix en un context determinar i temporal perquè com s’ha esmentat abans, 

permet que el joc tingui una durada més àmplia. (Navarro, 2008).   

 

Els playgrounds o espais urbans destinats a la infància sorgeixen dels canvis socials que 

varen tenir lloc a finals del segle XIX, quan es va introduir el pati a les escoles. Varen 

sorgir de la necessitat d’oferir espais a l’aire lliure als més petits i protegir-los dels perills 

de les ciutats, per això estaven ubicats a parcs públics. A partir dels anys 50-60 del segle 

XX i l’ús de l’automòbil aquests espais varen anar adquirint més importància i a poc a poc 

es van començar a dissenyar segons criteris pedagògics.  (Navarro, 2008). 

1.2.2.3. Escoles del bosc 

Clara Eslava (2017) exposa el següent: 

 

La importancia pedagógica del entorno surge a partir de un enfoque que considera la 

capacidad y autonomía del niño en la propia construcción del conocimiento, lo que 

permite el desarrollo de sus iniciativas en libertad. Recíprocamente, y dado que se 

otorga al ambiente un papel educador, se requiere un trabajo sobre el ambiente como 

membrana de mediación entre el niño y el mundo. (p. 158) 

 

Eslava (2008), citant a Capra (1996), parla d’un enfocament sistèmic que es relaciona amb 

la “ecologia profunda”, que reconeix el valor intrínsec de tots els éssers vius i veu als éssers 

humans com un simple bri de la trama de la vida. El vincle entre la natura i cultura, la 

nostra comprensió de la natura en el si de la cultura, es necessària per submergir-nos en 
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aquells estadis primigenis de la infància on lo biològic i lo cultural es fonen, s’entrellacen 

íntimament en processos de mútua conformació. (Eslava, 2008).  

 

D’aquesta simbiosi, exposa Eslava (2008), citant a Hertzberger (1991), ens acostem a la 

noció d’experiència com un constructe del in-between4 entre el nin i el món. Amb les 

propostes d’entorns educatius, constituïm possibles interfases per aquest in-between, eines 

de mediació, membranes o bombolles que conformen un espai vital i d’aprenentatge. 

 

D’aquest vincle entre l’infant i la natura sorgeixen, com s’ha citat anteriorment, les escoles-

bosc, que parteixen d’un tipus d’educació que s’anomena educació alternativa. Aquest 

concepte, com esmenta Díaz (2019), en ocasions es defineix per oposició a tradicional però 

engloba una gran varietat de concepcions educatives amb trets definitoris propis, trobant un 

gran nombre de propostes que segons García (2017, citat per Díaz-Bajo, 2019), plantegen 

com trets distintius el seu caràcter d’actives, innovadores i no directives.  

1.2.2.3.1. La influència de l’Escola Nova  

L’origen de les pedagogies alternatives sorgeix al segle XIX quan es va experimentar una 

primera onada de renovació pedagògica de la mà d’autors com Rosseau, Pestalozzi o 

Fröbel. Aquests autors varen qüestionar la pedagogia tradicional d’aquell moment 

introduint canvis que asseurien les bases del que en les albors del segle XX es va 

denominar el Moviment de l’Escola Nova, definida per Muñoz (2008, citat per Díaz- Bajo, 

2019), com el moviment pedagògic iniciat a finals del segle XIX amb l’objectiu d’abordar 

una renovació dels principis pedagògics que sostenia l’Escola Tradicional. 

 

Els principis de les pedagogies alternatives i els de l’Escola Nova són compartits entre 

ambdues. Principis com: l’infant com a protagonista del seu aprenentatge, la consideració 

de les seves motivacions i interessos, el respecte del seu ritme d’aprenentatge, el joc com a 

 
4 L'arquitecte Herman Hertzberger -hereu dels plantejaments que Aldo van Eyck expressés en el seu text "The 

In-between Realm" (1962) -, reubica el concepte de "in-between" connectant, en les seves reflexions sobre 

l'ensenyament de l'arquitectura tant com en els seus projectes d'escoles, amb el món de la infància. (Eslava, 

2008, p. 161) 
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motor de l’aprenentatge, l’entorn com a font de coneixement, els plantejaments d’una 

educació integral de l’infant, on es fomenti la seva creativitat i pensament crític. (Díaz-

Bajo, 2019). 

 

Contreras (2010, citat per Díaz-Bajo, 2019) assenyala una sèrie de característiques que 

serien comuns a aquelles escoles que s’engloben dins el que s’anomenen pedagogies 

alternatives. 

a) La primera característica és que es configuren com escoles petites, tant al nombre 

d’alumnes (ràtio), que això afavoreix una relació més individualitzada entre el 

professor i els alumnes, com a l’espai que s’ocupa, ja que no han estat escoles 

dissenyades i construïdes especialment per l’ensenyament, sinó que s’han habilitat, 

com granges, cases...espais diversos que ofereixen possibilitats diferents a l’entorn 

escolar. 

b) La convivència entre les edats: s’aposta per un enriquiment mitjançant la 

convivència, la interrelació i les experiències entre nins i nines de diverses edats. 

c) El temps de la oportunitat: s’entén com el moment adequat per l’alumne, el respecte 

al seus ritmes i desenvolupament.  

d) L’aprenentatge orgànic, referit a l’atenció, al respecte de la trajectòria individual de 

cada alumne, la qual es relaciona amb els seus recursos personals, les seves 

experiències, la seva comprensió del món.  

e) Llibertat i responsabilitat: cada alumne s’ha de responsabilitzar de les seves accions 

en aquest entorn de llibertat.  

f) Respecte profund per la infància i la joventut: es tenen en compte els interessos de 

l’alumnat, es respecten i es contribueix al desenvolupament de la seva potencialitat, 

és a dir, l’espai està creat per respondre a les necessitats i circumstàncies dels 

alumnes. 

g) Ofereixen una oportunitat a les famílies per repensar l’educació que volen pels seus 

fills i filles.  

 



23 

 

García (2017, citat per Díaz- Bajo, 2019), explica que aquestes pedagogies presenten un fil 

conductor, ja que parteixen de la concepció de l’infant com a protagonista dels seus 

aprenentatges.  

1.2.2.3.2. Les Escoles Bosc o escoles infantils a l’aire lliure 

Un exemple de pedagogia alternativa són les escoles bosc, focus principal d’aquest treball. 

Sorgeix per primera vegada a Dinamarca a la dècada dels anys 50 de la mà d’Ella Flatau. A 

partir d’aquí s’ha estès cap Amèrica i Àsia. A Europa l’any 1957 Goesta Frohm va 

desenvolupar un projecte similar a Suècia, l’any 1968 s’introdueixen a Alemanya, als anys 

80 s’implementen a Noruega i el 1994 arriben al Regne Unit. A Espanya aquests projectes 

comencen a sorgir al 2011 mitjançant les Escoles a l’aire lliure i més endavant baix la 

denominació d’Escoles Bosc i el 2013 a Itàlia sota el nom de la Scuola/Asilo nel bosco 

(Díaz-Bajo, 2019). Al nostre país, les escoles bosc no són massa nombroses, segons In 

Natura (2021) n’hi ha registrades 40 distribuïdes pel territori espanyol (veure Annex 1) 

 

Els plantejaments pedagògics que ofereixen les Escoles Bosc es vinculen a les següents 

idees: a la natura tot el dia, tot l’any, sense aules, sense instal·lacions, ni llibres, ni juguetes; 

el joc és lliure i espontani; el ritme i les necessitats el marquen els infants; es basen en un 

tracte respectuós. “Tierra, agua, piedras y ramas son los principales recursos pedagogicos, y 

la curiosidad y fantasia de los niños son el motor de aprendizaje.” (Boggio, 2016, citat per 

Díaz- Bajo, 2019, p.259). 

 

Peter Häfner va dur a terme una investigació l’any 2002 que va consistir en comparar el 

rendiment dels alumnes del primer curs de primària que havien assistit a escoles 

tradicionals i infants que havien assistit a Escoles Bosc. A continuació es mostra una 

gràfica que reflecteix els resultats. 



24 

 

 

Figura 3: Competències adquirides per l'alumnat de primària segons la seva escolarització a l'etapa 

d'infantil. 5 

 

Els resultats que es varen obtenir van ser els següents, segons Häfner:  

 

“Analizando las diferencias entre alumnos que habían estado escolarizados en una 

escuela infantil ordinaria y otros que estudiaron en una escuela infantil al aire libre. 

(…) se observó que los alumnos que llegan a primaria desde una escuela infantil al 

aire libre prestan más atención, hacen sus deberes de manera más independiente, 

respetan mejor las normas, resuelven los conflictos de forma más pacífica, se 

expresan de forma más precisa, argumentan mejor su opinión, son más creativos en 

clase y tienen más fantasía.” (Häfner, 2002 citado por Bruchner, 2012, citat per 

Díaz-Bajo, 2019). 

 

A més, es poden observar ítems relacionats amb el TDAH, com per exemple la 

concentració a classe, seguir el contingut de la classe i parar atenció, complir les regles i 

l’expressió de forma més precisa. Segons la gràfica, es pot comprovar que els infants que 

han anat a escoles a l’aire lliure han tingut més possibilitats de gestionar aquests símptomes 

d’una altra manera. És així com podem concloure aquest punt confirmant que els espais 

exteriors ofereixen una quantitat infinita de possibilitats d’aprenentatge, beneficis físics, 

mentals i emocionals.  

 

 

 

 
5 Font: Elaborada per Bruchner (2012), citat per Díaz- Bajo, (2019)  i extret de Häfner, (2002). 
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2. OBJECTIUS 

  Objectiu general  

• Investigar els possibles beneficis que la pràctica educativa a espais exteriors 

poden tenir sobre els infants amb TDAH. 

Objectius específics  

• Formular propostes per respondre a les necessitats dels alumnes diagnosticats 

amb TDAH 

• Destacar aspectes de metodologies alternatives relacionades amb l’ús dels espais 

exteriors o natura que puguin tenir un efecte en nins amb TDAH. 

• Traslladar aquelles propostes que puguin adaptar-se a la metodologia d’una 

escola ordinària. 

 

3. METODOLOGIA 

Aquest Treball de Final de Grau es tracta d’un treball d’investigació i revisió bibliogràfica. 

“Els beneficis dels espais exteriors per infants diagnosticats amb TDAH”  té com a 

principal objectiu explorar els possibles beneficis que la pràctica educativa a espais 

exteriors podria aportar als alumnes amb TDAH. La majoria de les fonts d’informació 

consultades han estat de tipus secundari, ja que s’han consultat articles sobre els dos temes 

principals (TDAH i espais exteriors), però també podem trobar fonts primàries, ja que s’han 

realitzat entrevistes per conèixer la filosofia que segueixen algunes escoles alternatives, 

com per exemple, les escoles-bosc, on l’escenari principal és la natura. 

 

El mètode de recerca ha estat utilitzant com a paraules clau TDAH i espais exteriors, o 

ADHD and outdoor spaces. A la base de dades SCOPUS es va posar la següent cerca 

basada en els termes anteriors, quedant així la cadena de consulta: ( TITLE-ABS-KEY ( 

adhd )  AND  TITLE-ABS-KEY ( outdoor  OR  "green space" ) ). Amb aquestes dades, van 

sortir 24 articles, i per especificar més els detalls, aquests articles es varen limitar a reviews 

(re)i articles (ar), eliminant els conference papers. Quant als idiomes, s’han limitat només 

els articles en anglés, eliminant els que estaven en alemany. La cadena de cerca va quedar 

més especificada: ( TITLE-ABS-KEY ( adhd )  AND  TITLE-ABS-KEY ( outdoor  OR  
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"green space" ) )  AND  ( LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  "ar" )  OR  LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  

"re" ) )  AND  ( LIMIT-TO ( LANGUAGE ,  "English" ) ). Va tenir com a resultat 20 

articles. Aquests es van anar revisant, primer lloc llegint els abstracts per veure si podia ser 

interessant pel treball, Al principi es van seleccionar 14 articles i finalment es van utilitzar 

7, ja que els criteris de recerca cada cop van ser més estrictes, ja que hi havia articles que 

parlaven dels beneficis de l’exterior per tractar l’esquizofrènia, altres que parlaven des 

horaris de son i el TDAH, per exemple.  

 

També es va utilitzar Mendeley i Google Scholar.. El criteri principal de selecció dels 

articles ha estat l’edat dels infants, ja que n’hi havia molts que parlaven d’infants a partir de 

6 anys, i aquests han estat descartats. Les paraules clau utilitzades per cercar han estat: 

niños, educación infantil, TDAH, espacios exteriores, i també s’ha fet la mateixa recerca en 

anglès per ampliar les possibilitats de trobar més referències : children, childhood 

education, ADHD, outdoor spaces/areas. Es van repetir molts articles que sortien a 

SCOPUS, però es van anar llegint els que podien ser més rellevants al treball. Els altres 

treballs s’han trobat a les referències bibliogràfiques dels articles abans esmentats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Diagrama de fluxe Prisma per la selecció d'articles. Font pròpia 
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També s’ha fet una entrevista de caràcter semiestructurat, que Corbetta (2007) definia com: 

 

El entrevistador dispone de un “guion”, que recoge los temas que debe tratar a lo largo 

de la entrevista. Sin embargo, el entrevistador puede decidir sobre el orden de 

presentación de los diversos temas y el modo de formular las preguntas (p.352-353). 

 

L’entrevista va tenir lloc dia 23 d’abril de 2021 a les 15:00h a Esporles (Mallorca) amb 

dues de les integrants de l’equip de l’escola-bosc Infants de Tramuntana, na Sara i na 

Bashanah. Les preguntes que es varen realitzar es varen agrupar en quatre grans blocs. El 

primer bloc tractava de termes més generals d’educació i infància; el segon més centrat en 

aspectes formals sobre l’escola-bosc; el tercer sobre la metodologia utilitzada; el quart 

d’una pregunta d’opinió i l’últim del TDAH i els espais exteriors (vegeu Annex 2).  

 

4. DESENVOLUPAMENT DE CONTINGUTS 

Aquest apartat es troba dividit en diversos subapartats per parlar de diferents temàtiques 

relacionades amb els espais exteriors i el TDAH, ja que hi ha molts factors que poden 

influir en l’augment de les probabilitats de ser diagnosticats amb TDAH o de que les 

manifestacions estiguin més presents o menys.  

4.1. Sortides a l’exterior per millorar processos cognitius  

Arrel de moltes investigacions per trobar la relació entre el TDAH i factors ambientals s’ha 

trobat molta literatura que evidencia aquest fet. Un exemple és McCormick (2017), que 

exposava que en els últims anys s’ha focalitzat la relació entre les àrees verdes i el 

desenvolupament infantil, benestar mental, comportaments i cognició. A més, investigadors 

del Centre de Control de les Malalties (Center for Disease Control) varen fer un estudi on 

finalment varen concloure que un de cada set infants d’Estats Units d’entre dos i vuit anys 

pateix un trastorn mental, del comportament o del desenvolupament (McCormick, 2017). A 

més, Clements (2004) ja exposava la realitat de molts infants d’avui en dia, dient que a 

mesura que la nostra societat i l’entorn han anat canviant, sembla que cada cop menys 

infants juguen a fora. McCormick (2017) també esmentava el factor d’ubicació de les cases 
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on viuen els infants, ja que, segons Razani, Hilton, Halpern-Felsher, Okumura, Morrell i 

Yen (2015), l’entorn social i físic on la gent passa el seu temps s’associa amb el TDAH. És 

per això que Faber i Kuo (2008) esmentaven la Teoria de la Restauració de l’Atenció 

(Attention Restauration Theory), ja que originàriament es va desenvolupar seguint una 

psicologia ambientalista per explicar que les persones que sortien a passejar o fer activitats 

a l’exterior tenien una sensació de rejoveniment. A més, es va realitzar un estudi a 17 

infants (15 nens i 2 nenes) d’entre 7 i 12 anys diagnosticats amb TDAH. Aquest estudi 

tractava d’analitzar si les sortides a l’exterior milloraven les seves capacitats de 

concentració i memòria, realitzant diversos tests, com el Digit Span Backwards, el test més 

utilitzat per mesurar la capacitat de concentració, treballa majoritàriament la funció 

executiva de les persones. L’estudi tenia com escenari l’exterior, principalment un espai 

natural i dos espais menys naturals. Després de fer sortides, se’ls va fer el Digit Span 

Backwards per veure els efectes que havien tingut aquestes sortides a la concentració dels 

infants. El resultat va ser que les habilitats dels infants per concentrar-se havia variat 

significativament en funció del seu entorn anterior. Una examinació més profunda va 

exposar les diferències entre els espais, ja que als dos que no tenien tanta natura al voltant 

no mostraven grans canvis quant a la concentració. Finalment, Faber i Kuo (2004) varen 

concloure que els infants amb dèficit d’atenció es concentren millor després de passar 

temps a espais naturals, lluny de zones urbanes.  

4.2. Contaminació ambiental 

Relacionat amb el punt anterior es troba el tema de la pol·lució. La infància és una etapa 

crítica pel desenvolupament general de l’infant. A part de factors genètics, també existeixen 

factors ambientals que poden perjudicar la salut dels infants. La contaminació atmosfèrica 

relacionada amb el trànsit a les zones urbanes, bàsicament la contaminació exterior urbana, 

és un problema de salut pública mundial. S’ha esmentat especialment l’espai urbà com a 

zona on més risc hi ha de patir qualque malaltia, per exemple respiratòria, a causa de la 

quantitat de gasos contaminants que surten dels vehicles, o també el tabac, i altres 

exposicions a les quals les persones estan sotmeses.  
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Es varen trobar molts estudis relacionats amb els efectes que tenen les exposicions a la 

primera infància i les conseqüències en el desenvolupament dels infants. La població està 

exposada a una àmplia gamma de factors ambientals, alguns dels quals afecten en el 

comportament dels infants. Un exemple és l’estudi de Maitre et al. (2021), on varen 

analitzar, mitjançant el projecte HELIX (Human Early-Life Exposure), les diverses 

exposicions a les quals estan sotmeses les persones i els efectes que poden tenir en el seu 

desenvolupament.  

 

Exposicions a l’ambient durant l’etapa fetal o l’edat primerenca han estat associats amb 

creixement fetal advers i amb efectes neurotòxics, immunotòxics i obesogènics en el 

desenvolupament dels infants (Vrijheid, et al. 2014) 

 

El projecte HELIX va analitzar dades sobre cohorts de naixement de sis poblacions (Regne 

Unit, França, Lituània, Espanya, Noruega i Grècia). Aquest projecte va consistir en agrupar 

1301 parelles de mares-fills que es van fer un seguiment entre els 6 i 11 anys on es van 

recollir mostres biològiques, qüestionaris presencials, un examen de salut i analitzar la 

quantitat d’exposició ambiental a la qual estan sotmeses. Aquest darrer ítem va ser evaluat 

durant l’embaràs i infància entre els 6 i 11 anys d’edat. Es van analitzar cinc dominis 

d’exposició: l’exterior, l’interior, químics, estil de vida i dominis socials. Es van analitzar, 

amb aquests cinc ítems, 88 exposicions durant l’embaràs i 123 exposicions durant la 

infància. Els resultats van ser que de les 88 exposicions durant l’embaràs, poques es van 

associar amb símptomes conductuals. Per exemple, és el cas de l’exposició al tabac, que va 

resultar un increment dels símptomes d’externalització, comparant-ho amb  dones no 

fumadores o dones fumadores passives, que van ser associades a un 25% d’augment dels 

símptomes.  Un altre resultat dels símptomes internalitzadors va ser la densitat del trànsit a 

zones residencials i l’aparició del TDAH. La presència d’àrees verdes a prop de casa va ser 

associada amb símptomes externalitzadors. 6 Respecte de les 123 exposicions durant la 

infància, 11 van ser seleccionades en models contaminants múltiples pels símptomes 

 
6 Segons Achenbach, Edelbrock i Howell (1987), els símptomes internalitzadors tenen a veure amb la part 

somàtica (problemes de son,retir social i síndromes depressius…), i els símptomes externalitzadors tenen a 

veure amb les manifestacions cap a l’exterior (agressivitat).  
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d’internalització, 9 per símptomes d’externalització i 17 per l’índex de TDAH. Com a 

resultat final s’observava que l’exposició al tabac durant l’embaràs va ser l’exposició més 

important de l’etapa prenatal relacionada amb problemes comportamentals i emocionals en 

els infants. Com a conclusió d’aquests fets es pot dir que l’embaràs és el període més 

sensible als efectes nocius d’aquestes exposicions, que està en línia amb el ràpid 

desenvolupament del sistema nerviós.  

 

Un altre estudi va ser el de Donzelli, Llopis-Gonzalez, Llopis-Morales, Cioni i Morales-

Suárez-Varela (2020) on es va fer una recerca d’estudis relacionats amb el TDAH i 

l’exposició a matèria particulada. De 600 articles trobats, varen anar fent un anàlisi  més 

detallat, eliminant aquells que no complien alguns dels criteris marcats, i finalment es varen 

quedar amb 12, els quals tracten d’estudis realitzats a infants de diferents països 

(Dinamarca, Països Baixos, Japó, Corea, Espanya, Boston, Bèlgica, Suècia i Índia) 

relacionat amb les exposicions. Les edats dels infants es situaven entre els 2-12 anys, a 

excepció d’un estudi que s’analitzaven a partir dels 9 fins als 17 anys. Es va analitzar 

l’exposició a diversos elements i els símptomes del TDAH. Els resultats finals varen 

concloure que dels 12 estudis analitzats es troba evidència que la contaminació de l’aire 

podria estar associada amb malalties del sistema nerviós central. Els infants són 

particularment sensibles a les partícules de l’aire, i l’exposició pre i/o post natal poden 

afectar negativament al seu sistema nerviós central. Finalment, 9 dels 12 estudis varen 

indicar un augment del risc de tenir TDAH, associat a l’exposició de partícules 

contaminants. Uns alts nivells de concentració de matèria particulada tendeixen a 

incrementar el risc de patir TDAH.  

 

Finalment, el darrer estudi a destacar és el de Markevych, Tesch, Datzmann, Romanos, 

Schmitt i Heinrich (2018) on varen participar 66.823 infants nascuts entre el 2000 i el 2014. 

Tots aquests infants vivien a una regió d’Alemanya, a Saxònia, que té una àrea de 

18.000km² i una població de més de 4 milions d’habitants. Es va estimar la mitjana de 

concentracions de diòxid de nitrogen i matèria particulada. També és va observar l’Índex de 

Vegetació de Diferències Normalitzades, que era un indicador dels espais verds.   
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L’estudi va concloure que dels 66.823 infants, 2044 varen ser diagnosticats amb TDAH a 

l’any 2014, ja que el període de l’estudi va ser des del 2005 fins al 2014. Finalment, la 

discussió final conclou que una alta concentració de pol·lució a l’aire podria estar associada 

amb un risc augmentat de TDAH mentre que un nombre més elevat d’espais verds podrien 

ser una ajuda per minvar els casos, ja que la incidència baixaria.  

4.3. Els espais exteriors com a tractament pel TDAH 

Faber i Kuo (2011) varen presentar una nova eina per tractar el TDAH d’una manera 

natural, evitant a tota costa la utilització d’intervencions farmacològiques, ja que alguns 

tractaments farmacològics poden tenir efectes adversos com insomni, irritabilitat...En 

aquest cas, optaven per una nova eina possible per manejar els dèficits d’atenció, com seria 

el cas de la exposició diària a espais verds. En primer lloc defensaven que aquesta 

exposició regular no vendria acompanyada d’efectes adversos com al cas de les medicines, 

i apart dels beneficis que pot tenir a l’atenció dels infants, també aporta altres beneficis com 

una millora de l’activitat física, que té com a conseqüència una millora de la salut i una 

millora de la cognició. Varen fer una distinció de les exposicions: en primer lloc 

exposicions rutinàries, on aquestes es duen a terme cada dia, un exemple és l’Escola Bosc 

Infants de Tramuntana. Per altra banda, estan les exposicions aïllades. 

4.3.1. Escola Bosc Infants de Tramuntana 

Es tracta d’una escola que es situa a un bosc als afores d’Esporles (Mallorca), on tot el 

temps és a l’aire lliure excepte quan hi ha avisos de tempesta, que van a un gimnàs perquè 

es un espai diàfan i ample. El lloc al bosc no és sempre el mateix, compten amb diferents 

campus base, cada matí comencen al mateix lloc, decideixen on volen anar entre tots, 

encara que s’adapten a l’energia de cada infant, és a dir, hi haurà alguns infants que voldran 

caminar més que altres, i també s’adapten al clima, cerquen l’ombra i el sol. 

El perfil d’infants que van a aquesta escola venen de famílies que no tenen un lloc fixe de 

feina, és a dir, són famílies que estan disponibles i que creuen en aquest tipus de pedagogia. 

La majoria són famílies del nord d’Europa, actualment hi ha 9 llengües dins el projecte 

(Alemany, Italià, Neozelandès...) 
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Actualment, la mitjana d’infants és de 12 nens i nenes, d’edats entre els 2 i els 6 anys. 

L’equip de l’Escola-Bosc Infants de Tramuntana està composat per 3 educadores que tenen 

torns rotatius. 

Tenen un document on es mostren les competències a Educació Infantil, comparen tot 

l’annex on es té en compte la lectoescriptura, les matemàtiques... totes les necessitats 

infantils (llançar, elaborar...) apareixen en el document i per tant en el projecte.  

La seva metodologia es basa en no fer activitats estructurades, normalment es basen en el 

joc lliure i si es fa qualque proposta és per provocar els infants, per promoure la seva 

curiositat, per exemple, posant tres caixes obertes i una pala i que siguin els infants els qui 

creïn el joc.  

 

La naturaleza ofrece a los alumnos de estas escuelas infantiles un marco ideal para 

crecer y desarrollarse sin perder la conexión con el entorno. Los árboles, piedras, 

animales y plantas del bosque favorecen la intensidad de sus juegos, la sensibilidad 

y creatividad de sus aprendizajes, el sentimiento de libertad y espacio personal y la 

capacidad para manejar riesgos (Freire, 2010, p.72). 

 

La jornada s’estructura de la següent manera: el matí fan un cercle, canten cançons, passen 

llista, miren el dia que es, quin temps fa… Després comencen a pujar a la muntanya i fan 

una primera aturada per berenar i després estan allà 1, 2 o 3 hores, depèn dels infants. Fan 

un cercle i tornen a baixar.  

La jornada és molt flexible, s’adapten a l’energia del grup. Llegeixen contes o fan exercicis 

de música o espais d’arts, porten materials i els infants els col·loquen i utilitzen com volen.  

Per acabar la jornada, fan un cercle, realitzen un exercici de tancament que es fa de la 

següent manera: fan silenci, van alçant els braços i quan són a dalt, fan una mamballeta.  

 

Les educadores no intervenen sempre, és a dir, elles acompanyen els infants, però queden 

en tercer pla, és a dir, ells són els protagonistes i guies del seu propi aprenentatge, només 

intervenen quan veuen que passa alguna cosa greu. Bruchner (2012) exposa: “La naturaleza 

representa un entorno de aprendizaje que ofrece a los niños y niñas lo que necesitan para 
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adquirir competencias, para llevar una vida feliz y exitosa y para acometer con garantías su 

carrera escolar.” (p.29) 

 

Les educadores consideren que l’espai exterior hauria d’aprofitar-se més, conceben la idea 

que els espais interiors siguin laboratoris (laboratori d’art, de matemàtiques...), que siguin 

coses que no es poden fer a fora, però que la resta d’activitats si que es puguin dur a terme a 

l’exterior.  

 

Bashanah: Els infants necessiten més espai a fora, el nivell de primària i secundària és més 

sèrio, però a infantil ha de primar el joc. A primària i secundària comença la pressió 

familiar, social, dels professors...Considero que les coses importants es donen en espais 

lliures. Els infants s’han de moure, els ha de donar el sol, s’han de banyar per la pluja...A 

més, als espais interiors estan totes les bactèries que creem, i és on apareixen les infeccions, 

malalties... en canvi, a l’espai exterior això no existeix. 

 

Això últim ho podem relacionar amb el que va dir Bruchner (2012), on al seu article 

exposava, citant a Grahn i col·laboradors (1997), que els infants que anaven a una escola 

infantil que disposava d’un entorn exterior caracteritzat per estar poc antropitzat (bosc, prat, 

camp, jardí, arbres, roques grans, sòl no aplanat, cordes, etc.), faltaven a l’escola per 

malaltia el 3% dels dies de classe. En canvi, els que anaven a una escola infantil amb 

elements menys salvatges (sòl aplanat, gespa, camins, dos arbres petits, etc.), es posaven 

malalts el 8% dels dies. Encara no s’han fet investigacions amb respecte a la resistència 

contra malalties de nens i nenes que acudeixen a escoles infantils a l’aire lliure però es 

evident que una estància diària a la natura aporta beneficis al sistema immunològic. 

 

Continuant amb el tipus d’exposicions als espais naturals esmentades per Faber i Kuo 

(2011), existeixen les exposicions aïllades. Aquestes es refereixen a aquelles que no formen 

part d’una rutina diària, com per exemple una excursió, una acampada el cap de setmana, 

necessiten més planificació.  
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Finalment, aquest punt es podria concloure amb la pregunta feta a l’entrevista relacionada 

directament amb els símptomes del TDAH i els espais exteriors. Es va comentar el cas d’un 

infant d’una altra escola que, quan estava dins l’aula, pintava les parets, cridava, mossegava 

als companys...però quan sortia a fora, el seu comportament canviava. Això es va relacionar 

amb la manera de gestionar el TDAH, ja que una de les entrevistades va comentar que si 

se’ls ofereix una alternativa que els ajudi a treure tot, es pot gestionar d’una altra manera el 

trastorn. L’infant del cas podia córrer tot el que volia al pati, ja que hi a casa hi havia unes 

normes que limitaven el seu joc, i si ho feia era perquè ho necessitava. A més, hi ha infants 

que tenen ansietat per la separació de la mare o del pare, i treballen l’adaptació d’una 

manera molt familiar, i l’espai ajuda moltíssim. A l’espai exterior no hi ha una sensació 

d’angoixa, ja que no és un espai delimitat per parets, sols hi ha límits per definir fins on 

poden arribar els infants, tenint en compte que està al mig d’una muntanya i és un espai 

massa ample, però els infants poden observar què hi ha més enllà perquè no hi ha parets 

que llevin les vistes al paisatge. A més, a la natura es pot treballar l’atenció de moltes 

maneres. Si per exemple surt de la pròpia motivació de l’infant de veure un insecte (una 

formiga, un cuc...), s’aturen a observar-lo i això els calma.  

 

Això es pot relacionar amb el que exposava Gómez (2020) sobre la motivació. En primer 

lloc diferenciava dos tipus de motivació: l’extrínseca i la intrínseca. La primera ve donada 

per reforçaments externs o recompenses que variaran el seu significat segons els valors de 

cada persona. En canvi, la motivació intrínseca ve impulsada per les ganes i l’interès per 

involucrar-se a una activitat pel simple fet de participar, amb tendències cap a 

l’aprenentatge i la creativitat. La motivació intrínseca és molt important pel 

desenvolupament cognitiu i social de l’infant.  

 

Relacionat amb l’entrevista, a un estudi de Faber i Kuo (2001) van participar infants d’entre 

7 i 12 anys que havien estat formalment diagnosticats amb TDAH, ja que s’ha esmentat 

que, encara que en els primer anys de vida poden aparèixer símptomes, el diagnòstic clínic 

es pot fer a partir dels 6-7 anys. Es van recollir els qüestionaris fets pels pediatres o 

professors d’educació especial. Havent analitzat els estudis es van realitzar dues hipòtesis, i 

el resultat d’aquest estudi va ser que els anàlisis suggerien que el contacte amb la natura 
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està sistemàticament relacionat amb la disminució del símptomes del dèficit d’atenció 

(Faber i Kuo, 2001). 

 

Es pot concloure que és important oferir als infants espais on puguin exprimir totes les 

seves potencialitats, provocar la seva curiositat i creativitat, promoure l’interès i la seva 

participació, i sobretot, cercar propostes per gestionar el TDAH d’una manera positiva i 

agradable per l’alumne.  
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5. DISCUSSIÓ 

Els resultats dels estudis esmentats durant tot el treball coincideixen amb l'evidència que els 

espais exteriors ajuden a minvar els símptomes del TDAH. S'han comentat molts articles 

relacionats amb factors exògens que poden afectar el TDAH, tant de manera positiva com 

negativa, ja que poden minvar o augmentar els símptomes o les probabilitats. 

 

El TDAH és un trastorn molt freqüent, però també són freqüents noves alternatives 

pedagògiques que contemplen l'espai exterior com a espai restaurador, i pels estudis que 

s'han presentat resulta evident que el tractament del TDAH es pot gestionar d'altres maneres 

més naturals, sense efectes adversos en el desenvolupament dels infants. 

 

Mitjançant la lectura d'articles i estudis s'ha aconseguit l'objectiu general d'aquest treball, 

s'ha corroborat la necessitat d'oferir als infants espais a l'aire lliure per desenvolupar-se 

integralment i a més, pels alumnes diagnosticats amb TDAH, tenir espais on poder moure's 

sense limitació, aprendre mitjançant el joc lliure i sense tasques que impliquin sostenir 

l'atenció massa temps pot ser un factor beneficiós per minvar els símptomes del TDAH. 

Com a conclusió global de tots els articles llegits, es destaca la importància dels escenaris 

exteriors com a espais beneficiosos per la salut i el desenvolupament. Mitjançant 

l'entrevista i l'article de Contreras (2010, citat per Díaz-Bajo, 2019), es confirmen les 

característiques de l'escola bosc Infants de Tramuntana, i suposem que la resta d'escoles 

bosc i altres escoles alternatives segueixen les mateixes directrius. 

 

Fent aquest treball considerem que hagués estat molt interessant indagar més en altres 

pedagogies alternatives, poder visitar o contactar amb més escoles-bosc, per obtenir més 

dades que poden aportar més evidències dels beneficis d'aquest tipus d'educació. 

 

Un dels objectius era saber com es podria traslladar aquest tipus de metodologia a una 

escola ordinària, ja que no moltes famílies tenen l'oportunitat de portar els seus fills a 

escoles d'aquest tipus. Considerem que el primordial és decidir el model educatiu que 

volem transmetre als infants. Existeixen tres models principals: el primer és el preacadèmic, 

on els infants són simples receptors d'informació, tots els materials estan molt estructurats i 

la planificació és lineal i inflexible i el rol de l'adult es basa a diagnosticar i avaluar el 



37 

 

resultat dels infants, més que centrar-se en el procés d'aprenentatge. En segon lloc existeix 

el model espontaneïsta, on es respecta el ritme dels infants, es proposen activitats per 

descobriment, el joc lliure com a font d'aprenentatge, el rol de l'adult és observar. En tercer 

lloc existeix el model interaccionista on l'infant aprèn mitjançant la interacció amb 

l'ambient, el docent observa, prepara l'ambient i guia l'aprenentatge. Considerem que aquest 

últim model és el que hauria de primar a les escoles, i exemples com les pedagogies 

alternatives on es respecta el ritme de l'infant i se'l considera protagonista de l'aprenentatge 

són exemples d'una educació de qualitat, on als infants els agrada anar a escola perquè 

gaudeixen d'aprendre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relacionat amb l’anterior paràgraf és necessari saber quin concepte d’infància es té, perquè 

això reorientarà la pràctica educativa. A l’entrevista realitzada, la resposta davant aquest 

tema va ser la següent: 

Sara: Jo concebo l’infant com un infant capaç i l’educació s’ha de basar en 

l’acompanyament, l’afecte, ha de ser una educació no “industrial”, s’ha de connectar amb 

l’altre persona i treure el que porta a dins. Una educació basant-te amb el respecte. 

Respectar l’altre significa respectar les etapes. Ha de ser per a la vida. 

 

 

MODELS 

EDUCATIUS 

PREACADÈMIC 

• Transmissió 

d’informació 

• Centrat en el 

resultat més que 

en el procés. 

ESPONTANEÏSTA 

• Es respecta el 

ritme dels infants 

• Observació com a 

avaluació. 

INTERACCIONISTA 

• Infants com a 

protagonistes de 

l’aprenentatge. 

• Guiar i 

acompanyar. 

Figura 5. Esquema dels principals models educatius basats en Mut (2017) 
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Bashanah: L’educació no ha d’estar aïllada de la vida, sinó que ha de ser alguna cosa que 

t’ajudi a desenvolupar-te en tots els nivells, una educació per a la vida i connectada al dia a 

dia. Han de ser situacions reals. L’educació també consisteix en adaptar-te als diferents 

contextos, no cada dia es igual, t’has d’adaptar als canvis. Deixar a la infància respirar, 

equivocar-se, aprendre de l’experiència. 

 

És necessari repensar la idea d’infant que tenim, oferir maneres de gestionar les situacions, 

tractar malalties o trastorns pot fer-se de la manera més artificial (amb medicaments, 

teràpies…) o de la manera més lliure, on els infants, si tenen la necessitat de córrer, de 

moure’s, ho puguin fer, limitar les seves possibilitats només pot agreujar els símptomes. 

 

Una altra manera de traslladar aquelles propostes pròpies de metodologies alternatives i en 

aquest cas, de les escoles bosc a les escoles ordinàries, seria per exemple oferir als infants 

materials naturals i no estructurats, com per exemple pinyes, branques... i provocar la seva 

curiositat i creativitat preparant un ambient però sense intervenir en el joc. Oferir als infants 

l’oportunitat de crear jocs sense que estiguin estructurats o estereotipats com passa a moltes 

escoles, on hi ha joguines que provoquen la diferenciació de gènere mitjançant les joguines 

o racons d’aula i transmetre aquests valors discriminatoris als infants.  

 

Una altra possibilitat seria, relacionada amb l’article de Navarro (2017) sobre el concepte 

de playground urbà, oferir als infants més hores de joc a l’aire lliure, tan sigui al pati de 

l’escola, com a parcs o zones naturals de la ciutat. Seria interessant poder crear un horari on 

es contemplin sortides als parcs de la zona un o dos cops a la setmana, i, a part del pati de 

l’escola dissenyat amb elements naturals, reciclats, desestructurats, poder fer l’hora del pati 

o la jornada lectiva sencera a altres llocs. Un exemple seria el que es veu a l’Annex 3.  
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7. ANNEXOS 

7.1. ANNEX 1 

El projecte In Natura (2021) ha creat un 

Directori-Mapa d’Escoles a la Naturalesa a 

Espanya, en col·laboració amb la 

Asociación Nacional de Escuelas en la 

Naturaleza (Edna) on actualment hi ha 40 

Escoles Bosc registrades.  

Com es pot veure al mapa, hi ha diverses 

Escoles-Bosc situades a una mateixa 

comunitat autònoma. 

 

 

Taula 4. Distribució de les Escoles- Bosc al territori espanyol. (In Natura, 2021) 

Figura 6: Directori-Mapa d'Escoles a la Naturalesa. Font: In Natura 

(2021) 
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7.2. ANNEX 2 

ENTREVISTA EQUIP DE L’ESCOLA BOSC INFANTS DE TRAMUNTANA 

1. En primer lloc, m’agradaria parlar d’aspectes més generals i després centrar-me més 

específicament amb el tema del TFG. Voldria conèixer com concebeu vosaltres el 

concepte d’infància i d’educació.  

2. En segon lloc, m’agradaria conèixer una mica aspectes formals sobre aquest 

projecte.  

a.  Context. 

b. Perfil d’infants. 

c. Mitjana d’infants. 

d. Es té en compte el currículum d’infantil de les Illes Balears? 

3. Quina és la metodologia que es duu a terme? Com s’estructura la jornada? Quines 

activitats es duen a terme? 

4. Considereu que les escoles ordinàries haurien de tenir més en compte els espais 

exteriors com espais educatius?  

5. El meu TFG tracta dels beneficis que poden tenir els espais exteriors pels infants, 

però sobretot en infants que presenten signes de TDAH, encara que, tinc entès que 

el vostre projecte comprèn des dels 2 fins als 6 anys, per tant encara és una mica 

prest per distingir conductes pròpies del TDAH, però a Educació Infantil s’hi poden 

observar alguns signes. Haveu notat qualque infant que presenti un excés de 

moviment, problemes a l’hora de relacionar-se amb els altres, dificultats per seguir 

normes, poca tolerància als canvis, irregularitats a l’alimentació, la son i el control 

d’esfínters, així com també la dificultat d’expressió? 
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7.3. ANNEX 3 

La proposta presentada està basada en l’horari de l’escola on es van realitzar les pràctiques 

d’infantil. Es tracta de donar l’oportunitat de fer una jornada escolar a una altra zona que no 

sigui l’escola. En principi es planteja que sigui un dia a la setmana, ja que és una proposta 

nova i s’ha d’adaptar als horaris dels altres docents, com el de psicomotricitat i el d’audició 

i llenguatge.  

 

Aquesta proposta s’adapta al clima, ja que si hi ha avisos de pluja es realitza la jornada 

normal a l’escola, si al pati hi ha porxo, s’aprofita.  

S’ha triat com a zona exterior a l’escola un parc proper a aquesta perquè està pensada en 

principi per l’alumnat d’infantil, i s’intenta que estigui a prop perquè depenen molts factors 

a l’hora de dissenyar una sortida: 

• La ràtio dels infants, si són massa i només hi ha una mestra s’ha de demanar suport.  

• L’edat, també s’ha de tenir en compte per evitar que es cansin massa. 

• Alumnat amb problemes de mobilitat, s’ha d’intentar que sigui una zona plana i no 

massa dificultosa per desplaçar-se, per exemple si algú necessita portar cadira de 

rodes. 

 
 

Taula 5. Proposta d'horari que contempla una sortida a l'exterior de l'escola per realitzar una jornada 

lectiva o l'hora del pati. Font pròpia. 

HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

09:10 Entrada+ bon 

dia 

Entrada+ bon 

dia 

Entrada+ bon dia  

PSICO 

Entrada+ bon dia 

09:30 Proposta Audició i 

llenguatge 

Proposta Anar al parc més 

proper a l’escola 

10:45 PATI PATI PATI PATI PATI (al parc) 

11:15 Berenar + 

descans 

Berenar + 

descans 

Berenar + 

descans 

Berenar + 

descans 

Berenar + descans 

12:00 Joc lliure Joc lliure Joc lliure Joc lliure Joc lliure 

12:30 Proposta Proposta Proposta Proposta 

13:00 PATI PATI PATI PATI 

13:45 Casa Casa Casa Casa Tornar a l’escola i 

anar a casa 
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