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1. Resum del contingut 

Els elements naturals han guanyat presència a les aules 0-3, però el seu valor 

pedagògic es concep de forma generalitzada. El present estudi emmarca 

teòricament el joc lliure a l'aula, destacant els beneficis d’aquests materials per al 

desenvolupament dels infants. Copsada la necessitat d'estudiar la vàlua 

pedagògica concreta dels diferents elements naturals, es concreten unes 

orientacions per l'observació de la interacció dels infants amb aquests materials, 

segons les contribucions teòriques i l'experiència d'un grup de mestres. Finalment 

s'aporta una proposta d'intervenció viable que permet a les escoles realitzar una 

investigació activa per crear un fons de coneixement compartit entorn el valor 

pedagògic dels elements naturals que utilitzen. 

1.1. Abstract 

Natural elements have become an everyday view in the 0-3 classrooms, but its 

pedagogic value is conceived in a general way. The following study theoretically 

frames free play in the classroom, pointing out the benefits of the above-mentioned 

materials for children’s development. Fulfilled the need to study the specific 

pedagogical value from each different natural element, specific orientations will be 

pointed out for classroom observation of the kid’s interactions towards this material, 

accordingly with the theoretical contributions and a group of teachers experiences 

as well. Finally a viable intervention is proposed to create a well of shared 

knowledge around the pedagogical value of the natural elements used. 
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2. Paraules clau 

Ambient d’aprenentatge, escola bressol, intervenció educativa, material didàctic, 

primer cicle d'educació infantil. 

2.1. Key words 

Learning ambience, preschools, educative intervention, didactic material, Early 

years education. 
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3. Introducció 

L’infant és capaç, sincer i global. 

El joc lliure respon a l’interès de l’infant,  

i l’interès mou muntanyes, sobretot en l’aprenentatge. 

L’adult acompanya, ambienta, reflexiona i investiga. 

La natura és el context real de l’individu. 

Aquests conceptes, fruit de la reflexió pròpia, contextualitzen i donen sentit a la 

pedra que inspira la present investigació: a simple vista sembla una senzilla pedra 

a l’aula d’una llar d’infants, però en realitat és un objecte que obre una bretxa entre 

les possibilitats reals d’acció de l’infant i la previsió de l’adult. La causa és el fet que 

una pedra no es concep de la mateixa manera per l’infant que per l’adult. Perquè 

per molt que l’adult intenti posar-se en la pell de l’infant imaginant què faria ell amb 

la pedra,  les seves respostes només seran uns quants grans de sorra en una platja 

deserta. I és que l’infant té tantes possibilitats per donar-li significat com la llibertat 

de què disposi i, fins i tot, sempre anirà una mica més enllà. 

La pedra és un objecte natural i quotidià, un objecte amb un sentit real al món. De 

vegades es busca oferir a l’infant el millor material, pensat i fabricat expressament 

per respondre a totes les seves necessitats d’aprenentatge, però sovint els objectes 

senzills que trobem a l’entorn de la nostra vida quotidiana són els que veritablement 

li permeten ser el protagonista del seu propi aprenentatge i conèixer el món amb el 

que conviu. Aquí és on entra en joc la natura, el medi real de l’ésser humà, sempre 

present però cada cop més allunyada de la vida quotidiana de les persones. En 

aquest sentit, l’escola pren un paper important: la responsabilitat d’apropar la 

naturalesa als infants. Per fer-ho existeixen moltes opcions, entre elles, aprofitar la 

diversitat de petits tresors materials que la natura ofereix, i que poden ser de gran 

valor per al joc lliure dels infants a l’aula. Avui dia, la vàlua dels elements naturals 

encara es concep de forma global i desorganitzada, sense una constatació 

detallada que justifiqui pedagògicament la seva utilització. La raó és que sovint no 

s’estudien detingudament de forma individual, però són objectes que, donada la 
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seva índole, poden brindar una reflexió i investigació continuada i de qualitat a 

equips pedagògics que creuen en ells i que treballen en contextos reals 

d’aprenentatge on hi són presents. 

La present investigació pretén donar significació educativa als elements naturals, 

comprenent-los com materials didàctics favorables per al joc lliure dels infants a 

l’aula de l’escola bressol. Amb aquesta finalitat, per una banda, es compon un marc 

teòric que justifica la importància del joc lliure en relació amb el desenvolupament 

dels infants, l’estructuració relacional i física de l’ambient educatiu d’acord amb les 

necessitats d’aquest joc, i els arguments que donen vàlua a la natura en l’educació 

dels infants. Per altra banda, donada la necessitat pedagògica d’investigar en el 

context real de l’escola, es proposa un conjunt d’orientacions a partir de les 

contribucions teòriques existents que poden acompanyar la reflexió i la investigació 

sistemàtica dels equips docents per tal de valorar els elements naturals que 

s’utilitzen a l’escola. D’aquesta manera es pretén contribuir, a llarg termini, a una 

consciència col·lectiva veraç i comprovable entorn el valor dels elements naturals 

com a materials educatius pel desenvolupament dels infants. 
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4. Marc teòric 

4.1. L’evolució del joc de l’infant dels 0 als 3 anys a partir de la seva relació 

amb els objectes 

El joc és un do innat, una font natural de recerca que predisposa a l'infant a aprendre 

(Bueno, 2019). És un mitjà que li permet connectar amb si mateix, amb la vida 

quotidiana i amb el món que l'envolta (Stern, s. d.). El currículum de primer cicle 

d’Educació Infantil (Generalitat de Catalunya, Departament d’ensenyament, 2012) 

el defineix com una actitud espontània, voluntària, lliure, observable, plaent, 

intrínseca, interessant, canviant i dinàmica. Tanmateix, Bergstrom i Ikonen (2005) 

asseguren que el joc lliure i caòtic dels infants respon directament a les seves 

necessitats de desenvolupament psíquic, i que al contrari, el joc dirigit entorpeix 

aquest desenvolupament i suprimeix la creativitat. Per tant, la llibertat i 

l’espontaneïtat del joc afavoreix el desenvolupament integral de l’infant, i així ho 

defensen diversos autors com: Friedrich Fröebel, Célestin Freinet (Menesses i 

Monge, 2001), Emmi Pikler (Szöque, 2016), Maria Montessori (San Julián, 2016), 

Rudolf Steiner (Quiroga i Igelmo, 2013), Loris Malaguzzi (Riera, 2005), Francesco 

Tonucci (2019), André Stern (s. d.), Ángeles Ruiz de Velasco i Javier Abad (2016), 

i David Bueno (2019), entre altres. Aquesta autonomia és important perquè el joc, 

entès com un mecanisme propi de l’infant, interrelaciona viure, jugar i aprendre com 

una única unitat. Això fa que la nena o el nen s'hi impliqui tot ell, vessant-hi tot el 

seu potencial, i sense advertir que aquesta activitat el proveeix d'aprenentatges que 

afavoreixen el seu desenvolupament i, recípocament, el seu joc (Tardós i 

Szanto,2014). 

Així doncs, l'infant coneix el seu entorn físic i social a partir del joc espontani que 

sorgeix de les seves contínues i progressives conquestes evolutives, i a mesura 

que creix modifica les seves preferències cap als materials i els usos que els dóna 

(Òdena, 2017). Sense deixar de tenir present l'afirmació de Tonucci (2019) sobre 

el dret dels infants a seguir el seu propi procés i ritme d'aprenentatge, es presenten 

aquells trets comuns del desenvolupament íntegre dels nens i nenes de 0 a 3 anys 

que donen sentit a l'evolució del seu joc amb els objectes. Per una banda, quant a 

la motricitat global, convé ressaltar que el nadó d'ençà que neix és protagonista 
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dels seus moviments. En un inici els mostra més centralitzats, però a poc a poc 

amplia el seu espai proximal de manera que la seva pròpia iniciativa el porta 

progressivament a desenvolupar la verticalitat i el desplaçament autònom en totes 

les seves formes (rotar, arrossegar-se, gatejar o caminar). Emmi Pikler mostra en 

els seus estudis que aquests aprenentatges es donen en uns marges d'adquisició 

molt amplis (Quintela, s. d.). Més endavant, al llarg del segon any, l'infant segueix 

ampliant i perfeccionant la seva motricitat global amb habilitats com enfilar-se, 

lliscar, llançar, córrer o saltar. Així doncs, gràcies als seus continus avenços motrius 

el nadó cada cop és més autònom, i segueix amplificant contínuament les seves 

possibilitats d'acció sobre l'entorn, entre elles, l'acció manual (Sadurní, Rostán i 

Serrat, 2017). Pel que fa a les capacitats manipulatives, primerament, en néixer, la 

criatura descobreix l'entorn visualment i auditivament, però aviat s'inicia en 

l'exploració tàctil amb el suport d'una coordinació oculomanual precària que li 

permet manipular un objecte. A continuació, al voltant dels dotze mesos ja en pot 

manipular dos i els fa interaccionar amb el seu propi cos i entre ells (Pikler-Lóczy, 

s. d.). També durant aquest temps es mostra capaç de mantenir jocs compartits 

amb l'adult i els objectes, i pot començar a fer la pinça (Sadurní, Rostán i Serrat, 

2017). Darrerament, al voltant dels divuit mesos l'infant opera amb diversos 

objectes relacionant-los de manera complexa i s'inicia en les construccions (Pikler-

Lóczy, s. d.). Per altra banda, de la mà del desenvolupament motriu, la nena o el 

nen durant els seus primers tres anys de vida experimenta un desenvolupament 

cognitiu i social vertiginós en comparació amb altres etapes. Durant aquest temps 

comprèn la permanència de l'objecte, comprova que el seu cos no és l'únic referent 

espacial, fa hipòtesis, imagina conseqüències i s'expressa verbalment (amb el 

consegüent desenvolupament de la memòria, la categorització de les percepcions 

o la capacitat de representació mental); i tot això sumat a una incipient socialització 

cada cop més conscient i voluntària (Sadurní, Rostán i Serrat, 2017). En definitiva, 

l'infant ràpidament aprèn a relacionar-se amb l'entorn de manera global, i és en 

aquesta influència mútua entorn-infant és on es produeix el joc. 

El punt següent tracta, per tant, de l’evolució del joc natural de l’infant en 

consonància a les seves capacitats en constant desenvolupament. Silvente (2016) 

i les orientacions pedagògiques de Colòmbia (Gobierno de Colombia, Ministerio de 
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Educación Nacional, 2014) coincideixen en unes tipologies de joc que es donen de 

0 a 3 anys i que impliquen (o poden fer-ho) els objectes. En primer lloc, el joc 

d'exploració es troba motivat fonamentalment pel coneixement de l'entorn i el 

progressiu descobriment de les qualitats dels objectes que el componen; sempre 

mitjançant la interacció activa. A continuació, quan l'infant té certa independència 

psicomotriu i interès per percebre conscientment les sensacions i les possibilitats 

del propi cos, sorgeixen els jocs sensoriomotors. Tot seguit, al voltant dels quinze 

mesos, apareixen els jocs d'imitació basats a imitar accions familiars (Sadurní, 

Rostán i Serrat, 2017). A través de la imitació de les accions dels adults (com per 

exemple escombrar o donar el biberó a un nadó) l’infant comprèn fenòmens la vida 

quotidiana i estructura la base d'un incipient joc simbòlic. En últim terme, al voltant 

dels dos anys s'inicia el joc simbòlic i l’infant posa en joc la realitat adquirint rols 

aliens, posant-se plenament en el lloc de l'altre: és el joc de fer "com si..." (Silvente 

2016). Altrament, Ruiz de Velasco i Abad (2016), en relació amb la construcció del 

símbol a través del joc, consideren el joc presimbòlic, el qual s’emprèn abans del 

joc simbòlic i engloba accions exploratòries a les quals se’ls atribueix una càrrega 

simbòlica: construir i destruir, emplenar i buidar, etc. Tanmateix, malgrat haver 

indicat una linealitat en la manifestació dels diferents tipus de joc natural, és 

necessari  remarcar que aquests apareixen de forma progressiva, evolucionen amb 

el temps i el desenvolupament de les capacitats, i que, un cop iniciats, es solen 

mostrar de manera simultània.  

En conclusió, el joc lliure dels infants en totes les seves variables conflueix amb el 

seu desenvolupament global de manera transcendental, i les persones que vetllen 

per ells no poden evitar emplaçar aquesta activitat a l'eix central del programa 

educatiu (Meneses i Monge, 2001). 

4.2. La configuració de l’ambient educatiu per al joc lliure de l’infant 

A continuació, s’exposen una sèrie d’aspectes per a la reflexió sobre l'ambient amb 

el qual, segons Piaget, les nenes i els nens interaccionen utilitzant les estratègies i 

els mitjans canviants de què disposen -és a dir, jugant- per tal de buscar activament 

el coneixement (Meece, 2000). El currículum (Generalitat de Catalunya, 

Departament d’ensenyament, 2012) indica que són els adults que tenen cura dels 
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infants qui han de configurar un ambient relaxat i emocionalment satisfactori que 

promogui la seva actitud lúdica i els afavoreixi l'autonomia, les relacions, la intimitat, 

l'activitat i la seguretat; tot reflexionant sobre què és el que se’ls ofereix i amb quines 

intencions es fa (Mediavilla, 2019). D'entrada, Iglesias (2008) defineix l'ambient 

d'aprenentatge com la interrelació entre els elements físics, funcionals, temporals i 

relacionals que el componen. Per tant, l’ambient comprèn tant l'espai físic (objectes, 

materials, mobiliari i decoració), com les relacions que s'hi estableixen en ell (els 

afectes, les relacions interindividuals dels nens i nenes amb els iguals, els adults, i 

la societat). En aquest sentit cal insistir en el fet que el medi que s’estructura mai 

provoca indiferència, perquè indiscutiblement transmet unes sensacions, evoca 

records i, inclús, ofereix seguretat o inquietud, tant als infants com els adults que el 

presencien. En definitiva, cada detall físic i actitudinal pren valor a l'hora 

d'estructurar un ambient que, com afirma Riera (2005), transmet els valors, la 

imatge d'infant, els aprenentatges que es volen promoure i les relacions que s'hi 

establiran. Per tat, s’ha de tenir present que l'espai ambient és un component 

essencial per donar sentit i significat al projecte educatiu. 

Quant a la tasca educativa vers l'estructuració relacional de l'ambient d’acord amb 

la consideració del joc lliure com a mitjà natural d'aprenentatge, Vives (2013) 

suggereix  "crear entorns [...] en els quals assegurem que les nenes i els nens 

puguin mostrar-se en tota la seva expressivitat i fer-se amos de les capacitats, 

evolució i creixements propis" (p.138). Aquesta proposició exposa la concepció d'un 

infant capaç de desenvolupar-se autònomament, responent a les seves pròpies 

necessitats psicològiques i fisiològiques en un medi que li ho permet i l'anima a fer-

ho. Un medi en el qual hi és present un adult conscient de les seves competències 

que vetlla per garantir el seu progrés personal i individual, acompanyant-lo amb 

respecte i sense ocupar ni el seu espai ni el centre de la seva activitat (Generalitat 

de Catalunya, Departament d’ensenyament, 2012). Tanmateix, l’adult amb aquest 

perfil, desenvolupa un sentiment de confiança cap a l'infant que li transmet 

tàcitament mentre observa el seu joc, sense interrompre'l ni jutjar-lo, per copsar les 

seves necessitats (Kliass, 2010, i García i Mosquera, 2019). En harmonia amb 

aquesta tessitura, Ruiz de Velasco i Abad (2016) plantegen la necessitat de deixar 

de banda la imatge de l'educador animador per reassignar-li la seva funció de 
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persona referent, que observa, que reconeix, que documenta i que relata dels 

esdeveniments. Concebre la capacitat de l’infant li permetrà desenvolupar-se 

autònomament, a través del que és quotidià, i integrar amb iniciativa pròpia i 

consciència les regles de vida; ja que, des de la pedagogia Pikleriana, és a través 

de l'actitud de l'adult (comprensiu, cooperatiu, segur i confiat) que les nenes i els 

nens interioritzen i respecten aquestes regles (Szöque, 2016). 

Pel que fa a l'ambient físic, és a dir als espais i els materials, és responsabilitat de 

l'equip docent estructurar-lo, d'acord amb els valors educatius i el paper dels adults 

de la llar d'infants on es troba. En general, l'espai ha d'oferir diverses àrees 

funcionals que potenciïn les relacions i la iniciativa dels infants, procurant mantenir 

un equilibri entre la seguretat i el risc necessaris per a l'exploració (Generalitat de 

Catalunya, Departament d'ensenyament, 2012); atesa la seguretat necessària, 

segons Emmi Pikler, per minimitzar la imposició de prohibicions per part de l'adult 

(Szöque, 2016). Prenent el referent de les escoles de Reggio Emilia, es proposa un 

paisatge cromàtic equilibrat marcat principalment pels colors dels objectes, els 

materials i els equipaments; així com la presència de diversitat d'olors, colors, sons 

i textures per tal d'oferir vivències sensorials riques en ambients polisèmics i 

equilibrats Riera (2005). Com revela Bello (2011) "La finalitat és que aquests espais 

esdevinguin suggeridors i provocadors d'activitat, espais on els infants desitgen 

retrobar-se per jugar i aprendre" (p.6). Una altra qüestió a tractar és la manera com 

oferim als infants els materials escollits, per la qual cosa tindrem en compte la 

quantitat, la varietat, i l'ordre, eludint l'evident accessibilitat. Quant a la quantitat, 

descobrim dos corrents. La primera d'elles sostinguda per la pedagogia Montessori, 

que advoca per l'oferiment d'un únic exemplar de cada material amb l'objectiu de 

promocionar el respecte al torn (San Julián, 2016). La segona sostinguda per tres 

referents: la mestra, directora i formadora Pikleriana Szöque (2016), la mestra i 

psicopedagoga Pepa Òdena (2017), i el currículum (Generalitat de Catalunya, 

Departament d'ensenyament, 2012); que proposen una quantitat de materials 

suficient per prevenir conflictes i perquè l'activitat sigui enriquidora per tots els 

infants, sense excedir les seves possibilitats de maneig i control. Pel que fa a la 

varietat, les quatre autories coincideixen en el fet que l'oferta ha de ser diversa per 

tal possibilitar l'elecció i l'activitat dels infants segons la seva motivació. Tanmateix, 
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Riera (2015), recolzant-se del model de Reggio Emilia, emfatitza en la necessitat 

de materials diversos per proporcionar una àmplia varietat de sensacions, afegint-

hi també aquells materials modelables i transformables, com poden ser el fang o la 

sorra. Respecte a l'ordre dels materials, Montessori defensa que és estrictament 

indispensable per afavorir el desenvolupament de l'ordre mental necessari per a 

l'aprenentatge (Castell, J., 2019). També la pedagogia Pikleriana justifica aquest 

requisit amb l'objectiu de facilitar l'orientació dels infants amb el material i en l'espai 

(Szöque, 2016). Tot i això, García i Mosquera (2019) aconsellen respectar el caos 

inicial del joc dels infants com a precursor dels processos creatius. Tanmateix, s'ha 

de considerar detingudament com s'exposa el material per tal d'afavorir el joc 

(Franco i Llinares, 2019); tot vetllant per una estètica i una funcionalitat que 

configurin un espai per habitar amb plaer i respecte (Gómez, 2015). En aquest 

camí, es referencien tres propostes actuals i combinables: les provocacions, la 

teoria de les peces soltes i els mini mons. Les provocacions tracten de motivar 

l'infant a continuar creant i transformant la proposta, mitjançant la seva interacció 

amb els materials, de manera lliure i autònoma (Silvente, 2016). La teoria de les 

peces soltes de Nicholson que tracta d'oferir un gran nombre i varietat de variables 

-materials, incloent-ne tals com la llum i les ombres- per afavorir un alt grau 

d'inventiva i de creativitat en el joc (García i Mosquera, 2018). Els mini mons són la 

combinació del joc amb peces soltes amb petits escenaris imaginatius on 

intervenen animals, personatges o vehicles -entre d'altres-, per contextualitzar el 

simbòlic, les construccions o l'exploració manipulativa (Silvente 2016). 

A continuació, tractarem els elements materials amb què interactuen els infants en 

l'ambient, amb el fi de focalitzar sobre la presència dels elements naturals a les 

aules. Per començar, Moreno (2013) defineix un material educatiu com aquell 

objecte que, a l'abast dels infants, implica la seva acció i contribueix alhora al seu 

aprenentatge. Segons l'autor, els materials (siguin concebuts com a educatius, o 

no) són el nexe d'unió entre l'aprenentatge i la metodologia que es promou. Òdena 

(2017) defensa que la funcionalitat del material variarà segons el projecte educatiu; 

en canvi, Vallejo (2019) assegura que "tot material suggereix un model pedagògic" 

(p.12). En definitiva, els materials a l'educació infantil esdevenen un concepte més 

ampli que el de material didàctic o joguina comercial (Generalitat de Catalunya, 
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Departament d'ensenyament, 2012). Un cop definits els materials, Bello (2011) 

planteja l'obligació de reflexionar sobre quins s'ofereixen als infants; ara bé, què és 

veritablement el que els dona valor? Per un costat, a l'hora de proposar un material 

és recomanable partir dels coneixements previs i de les sensacions que sorgeixen 

de la pròpia interacció amb ell des d'un punt de vista proper al de l'infant (García i 

Mosquera, 2019, Silvente, 2016, Vallejo, 2019, i Generalitat de Catalunya, 

Departament d'ensenyament, 2012). Per un altre costat, es proposa valorar el pes 

pedagògic dels materials a partir de la reflexió pedagògica, que, segons García i 

Mosquera (2019), consisteix a proposar, observar, avaluar i re proposar de manera 

continuada. Actualment existeixen aportacions teòriques diverses que atorguen 

valor als materials segons els objectius educatius que es presenten a continuació. 

En relació amb l’infant: 

- Afavorir el seu protagonisme  i fomentar la seva l’acció (Gómez, 2015, Vila i 

Cardo, 2006, i Generalitat de Catalunya, Departament d’ensenyament, 

2012). 

- Motivar-lo, despertant el seu interès i curiositat (Moreno, 2013, Vallejo, 2019, 

Òdena, 2017, i Generalitat de Catalunya, Departament d’ensenyament, 

2015). 

- Respondre a les necessitats que comunica a través seu joc (García i 

Mosquera, 2019, Generalitat de Catalunya, Departament d’ensenyament, 

2012). 

- Adequar-se a les necessitats del seu moment evolutiu (García i Mosquera, 

2019, i Òdena, 2017). 

- Situar-se a la seva zona de desenvolupament pròxim: ni massa complex ni 

massa senzill, presentant petits reptes d'acord amb les seves habilitats 

(Òdena, 2017, i Vila i Cardo, 2006). 

- Proporcionar-li autoconeixement, autonomia, comunicació i facilitar-li la 

representació en formats diversos (Vallejo, 2019). 

- Promoure la seva imaginació i creativitat (Gómez, 2015, i Generalitat de 

Catalunya, Departament d’ensenyament, 2012). 

- Ser polivalent, oferint una bona quantitat  i varietat d’accions (Moreno, 2013, 

Generalitat de Catalunya, Departament d’ensenyament, 2012, Generalitat de 
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Catalunya, Departament d’ensenyament, 2015, Szöque, 2016, i Vallejo, 

2019). 

- Permetre-li el joc sensorial i el joc simbòlic (Generalitat de Catalunya, 

Departament d’ensenyament, 2015). 

- Incidir en aspectes concrets del seu desenvolupament, com per exemple, en 

la sensorialitat, l’equilibri del cos, la imaginació o el llenguatge (Òdena, 

2017).  

- Tenir una ergonomia accessible i adequada al seu cos (Moreno, 2013, i 

Generalitat de Catalunya, Departament d’ensenyament, 2012). 

Amb relació a les seves qualitats físiques i sensorials: 

- Mostrar qualitat sensorial (Generalitat de Catalunya, Departament 

d’ensenyament, 2012). 

- Ser ric quant a forma, color i material base- (Òdena, 2017). 

- Estructurar la realitat: respondre a la relació causa efecte -per exemple, si 

toques un cactus et punxes- (Vila i Cardo, 2006); ser objectes reals, en 

comptes d'una imitació d'aquests (Generalitat de Catalunya, Departament 

d’ensenyament, 2012); oferir una resposta natural -per exemple, el vidre si 

cau es trenca- (Vila i Cardo, 2006). 

- Ser de qualitat, quant a la resistència i la tolerància que presenta vers el joc 

previst per l’educador (Òdena, 2017, i Generalitat de Catalunya, 

Departament d’ensenyament, 2012). 

- Ser segur -dimensió, toxicitat, higiene...- (Generalitat de Catalunya, 

Departament d’ensenyament, 2012, i Òdena, 2017). 

En relació amb l’educador: 

- Donar resposta a les funcions i els processos que vol afavorir  (Òdena, 2017, 

i García i Mosquera, 2019). 

- Validar el model pedagògic plantejat (Vallejo, 2019). 

- Ser estètic d'acord amb els valors que vol estimular -agradable, harmònic, 

ben conservat- (Generalitat de Catalunya, Departament d’ensenyament, 

2012, i Òdena, 2017). 
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En relació amb el context: 

- Ser accessible per l’escola (Moreno, 2013). 

- Ser sostenible i afavorir el reaprofitament de recursos en comptes del 

consumisme (Generalitat de Catalunya, Departament d’ensenyament, 2015, 

i Generalitat de Catalunya, Departament d’ensenyament, 2012). 

En definitiva, la concepció dels materials a l’educació infantil comprèn un ventall 

molt ampli d'objectes que podem posar a l'abast dels infants per al seu joc, més 

enllà dels materials didàctics o les joguines comercials. A continuació, es presenta 

la classificació dels materials educatius que planteja del currículum del primer cicle 

d’educació infantil (Generalitat de Catalunya, Departament d’ensenyament, 2012): 

• Les joguines, anomenades “de mercat”, són objectes que tenen un gran 

atractiu visual però que sovint ofereixen accions limitades i empobreixen el 

joc i la creativitat de les nenes i els nens (Vila i Cardo, 2006, i Perelló, et. al, 

2009). 

• Els materials inespecífics i de recuperació són objectes que permeten als 

infants experimentar i crear sense que el pes cultural o la funcionalitat dels 

objectes prenguin lloc a la creativitat. Segons Òdena (2017), són tots aquells 

objectes senzills, simples i versàtils que normalment es llençarien a les 

escombraries, com per exemple una tela, una caixa o una anella. Entre 

aquests materials podem trobar-ne alguns de plàstic, material que, segons 

Silvente (2016) també forma part de la multisensorialitat. La pedagogia de 

les germanes Agazzi donava molt valor educatiu a aquests objectes, 

juntament amb el material artístic i els estris quotidians (Vallejo, 2019). 

• Els materials específics de l’entorn cultural són objectes amb una 

funcionalitat cultural clara que, per aquest motiu, sovint no ofereixen la 

llibertat necessària per al joc lliure. Poden ser llibres, instruments musicals, 

eines, etc. 

• Els materials de la vida quotidiana són tots els objectes reals de la vida 

quotidiana que els infants poden utilitzar per imitar i reinterpretar situacions 

conegudes. Com afirmen Franco i Llinares (2019), actualment aquests 

materials s’ofereixen a gairebé totes les escoles bressol pel seu atractiu i la 

seva vinculació afectiva amb els infants. Inclús la pedagogia Montessori 
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dóna molt valor als objectes autèntics de la vida quotidiana per a 

l’aprenentatge (San Julián, 2016). Alguns exemples són: una pinta, una 

bossa de mà, una paella o un rellotge.  

• Els materials de l’entorn natural tenen una rellevant riquesa sensorial i 

manipulava, i el joc amb ells apropa els infants al coneixement del medi a 

través de l’autonomia. Alguns exemples són: aliments, plantes aromàtiques, 

pedres, etc. La pedagogia Waldorf  defensa ferventment el contacte amb 

l’entorn natural, i dels materials que ofereix als infants gairebé la meitat són 

elements que provenen directament de la natura (Prado, 2018). 

A banda d’aquestes tipologies, hi ha autors que suggereixen altres classificacions 

dels materials, o que fan especial èmfasi en algunes característiques que no s’han 

mencionat fins ara: 

• Els materials estructurats i els no estructurats. Els estructurats són aquells 

materials que ofereixen una activitat dirigida perquè tenen una funcionalitat 

molt marcada, i estan destinats a un moment del desenvolupament concret. 

N’és un exemple el sonall. (Franco i Llinares, 2019, i Òdena, 2017). Segons 

Franco i Llinares (2019) Froebel, Pikler i Montessori són alguns autors que 

van dissenyar materials educatius específics per tal de donar resposta a 

processos concrets del desenvolupament dels infants de 0 a 3 anys. Al 

contrari, els no estructurats són versàtils i permeten als infants decidir com 

jugaran amb ells, potenciant la seva creativitat, i acompanyant-los durant un 

llarg període del seu desenvolupament. En són un exemple les teles o les 

pinyes (Franco i Llinares, 2019, Òdena, 2017, i Gómez, 2015). 

• Els materials amb significat obert i amb significat tancat. Conforme a Bello 

(2011), per una banda, els materials amb significat obert són aquells que 

donen peu a l'experimentació i als processos científics de descoberta, com 

per exemple els tubs de cartró, les cordes o l'aigua. Per altra banda, els de 

significat tancat són els que permeten la imitació i la simbolització de rols, i 

en són un exemple una olla o les nines. 

• Els materials naturals i els materials processats, artificials o modificats són, 

segons Bosch (2014), dos grans grups diferenciats pel fet de ser materials 

naturals recollits directament de la natura o per ser confeccionats. 
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• Els materials permanents i els efímers. Silvente (2016) proposa aquesta 

classificació amb l’objectiu de donar valor d’aquells materials efímers que 

ofereixen accions també efímeres. 

• Els materials dels materials, que permeten una ordenació segons la matèria 

base dels materials educatius: fusta, tèxtil, metall, vidre, ceràmica, cartró, i 

plàstic (Silvente, 2016) . 

• Els materials contenidors, tots aquells objectes que ofereixen un marc per a 

joc dels infants, delimitant-lo i protegint-lo. Per exemple: les catifes o les 

safates (Silvente, 2016).  

4.3. Els beneficis dels elements naturals per al joc lliure dels infants 

El propòsit d'aquest últim és manifestar diferents aspectes de rellevància educativa 

que proveeixen de valor als elements naturals per al joc dels infants de 0 a 3 anys. 

D'aquesta manera es pretén donar resposta a alguns conflictes que, segons Vila i 

Cardo (2006), existeixen a l'hora d'utilitzar aquests materials a l'escola. Es tracta 

doncs de contrarestar tres càrregues: el desconeixement del valor pedagògic dels 

elements naturals per part dels mestres i dels familiars, la inseguretat vers la seva 

possible perillositat, i la seva índole no comercial. 

D'entrada, cal ressaltar certs autors clàssics que fan referència a la realitat natural 

que ens envolta com una font rica d'aprenentatge a tenir en compte en l'entorn 

educatiu. Maria Montessori, per exemple, a banda de defensar el contacte directe 

amb la natura al camp i als boscos, proposa apropar-s'hi a les aules a través de la 

cura de les plantes (San Julián, 2016). Les germanes Agazzi, utilitzaven materials 

recollits de l'entorn de l'escola durant la seva pràctica educativa, o Elionor 

Goldschmied els afegia al cistell dels tresors (Franco i Llinares, 2019). També les 

escoles de Reggio Emilia els donen valor tant als espais interiors com als espais 

exteriors, entre altres aspectes, pel seu valor òsmic, que enriqueix l'escola 

d'estímuls olfactius sovint menyspreats, però capaços d'evocar emocions i 

situacions viscudes (Riera, 2005). A les escoles Decroly, els infants acostumen a 

construir els materials educatius amb materials senzills de la natura, de les llars o 

de l'escola (Baig, 2019). O, Rosa Sensat advocava per l'aprenentatge a partir de la 

intuïció, l'observació i l'experimentació amb materials de l'entorn, disposant de 
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col·leccions de mostres a l'escola amb materials aportats pels infants i els 

educadors. (Moreno, 2013).  

Ara bé, la importància dels elements naturals no només rau en la veu dels referents 

clàssics, sinó que, com s'ha exposat en l'apartat anterior, també en l'actualitat es 

defensa el seu valor pedagògic: ja sigui pel seu origen, la qualitat sensorial, la 

inespecificitat, la desestructuració o les possibilitats d'acció i les respostes que 

ofereixen. Es tracta doncs d'elements senzills i pròxims amb una gran qualitat 

sensorial (Gómez, 2015). Són elements autèntics, rics en possibilitats sensorials i 

manipulatives que proporcionen informació de l'entorn (clima, estació de l'any, etc.). 

A més, beneficien als infants d'un aprenentatge actiu i científic despertant la seva 

curiositat i ganes d'aprendre, alhora que afavoreixen la seva autonomia i responen 

a la seva diversitat (Vila i Cardo, 2006). Tant és la seva vàlua, que el currículum fa 

èmfasi a planificar la reutilització dels elements naturals de l'entorn escolar -com 

per exemple les fulles de la poda de plantes o la recol·lecció de fruits, per a l'acció 

educativa- per potenciar l'exploració de l'entorn proper a través de "autèntics tresors 

que permeten als infants crear -del no-res- allò que els cal, només seguint el fil de 

la pròpia imaginació" (Generalitat de Catalunya, Departament d'ensenyament, 

2012, p. 46). Així mateix, les autores Silvente (2016) i Bosch (2014) suggereixen 

alguns elements naturals que, en combinació amb altres materials, s'adeqüen al joc 

amb peces soltes dels infants de 0 a 3 anys: branques, pals, carabasses seques, 

closques de caragol, closques de coco, escorça, esponja natural, flors, fruits secs 

amb closca, fulles seques, llavors, beines, llimones i taronges seques, minerals, 

pedres, petxines, plantes aromàtiques, plomes, sorra, troncs... En resum, els 

elements naturals enriqueixen el joc de les nenes i els nens, alhora que creen una 

imatge visual en l'ambient d'aprenentatge que comunica una manera concreta de 

viure el medi i els objectius que es proposen (Bello, 2011).  

Pel que fa als continguts d'aprenentatge previstos pel currículum de primer cicle 

d'educació infantil (Generalitat de Catalunya, Departament d'ensenyament, 2012), 

es fa palès que els elements naturals formen part de les orientacions concretades 

per a la intervenció educativa. Quant a l'àrea de descoberta d'un mateix i dels altres, 

aquests materials ofereixen sensacions del món extern, així com possibilitats 

motrius i manipulatives. En relació amb l'àrea de descoberta de l'entorn a través 
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d'activitats de vida quotidiana, les accions d'exploració sensorial i d'experimentació 

amb els elements naturals, tant als espais interiors com exteriors de l'escola, 

afavoriran una actitud positiva cap al medi natural, així com un incipient llenguatge 

matemàtic. També en aquest apartat es fa una menció especial a aquests materials, 

qualificant-los de "intrínsecament atractius i motivadors" (Generalitat de Catalunya, 

Departament d'ensenyament, 2012, p. 56). Finalment, respecte a l'àrea de 

comunicació i llenguatges, la natura també hi és present esdevenint un medi 

transformable que afavoreix l'expressió d'impulsos, intencions i emocions: els 

materials com el fang, la sorra o la terra afavoriran l'inici del llenguatge visual i 

plàstic. 

A continuació, advocant per un altre punt de vista, Vallejo (2019) destaca la 

importància de prendre consciència dels principis psicopedagògics amb els quals 

es seleccionen els materials educatius, evitant deixar en mans d’un mercat que 

tracta de fer-ne d’ells un negoci els valors i els contravalors que transmeten. Ara 

bé, aquest sentit, l’escola, en general, actualment encara no esdevé un model de 

sostenibilitat.  

L’escola ha de ser [...] un fil conductor de cap a on va la societat. Eduquem cap a 
una cultura del reciclatge; per tant, aquesta cultura ens obliga a presentar uns 
espais amb materials i estris que tinguin a veure amb la natura, amb la vida (Bello, 
2011, p. 6). 

Així mateix, Martínez (2013) assegura que quan els infants es relacionen amb la 

natura estableixen amb ella vincles afectius que potencien l'estima, la cura i el 

respecte, desenvolupant una sensibilitat ecològica necessària per viure en 

harmonia amb el planeta Terra. 

En últim terme, Castell (2019) destaca els beneficis físics, mentals i emocionals que 

el contacte amb la natura proporciona als éssers humans, afavorint especialment 

les habilitats motrius i cognitives en la primera infància. Ara bé, aquesta vida a la 

intempèrie tan beneficiosa actualment no es troba a l'abast de molts infants, pels 

quals s'evidencia una mancança en la seva experiència sensorial, motriu i 

intel·lectual (Esteve, Cáceres i Zamora, 2019). Avui dia el 50% de la població viu 

en entorns urbans, i la tendència és que aquest percentatge segueixi creixent 

(Castell, C., 2019). Tornant a la llar d'infants i les seves funcions, és important tenir 

present que aquesta "respon tant al dret dels infants a freqüentar contextos 
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educatius que ampliïn i diversifiquin les experiències viscudes en el context familiar, 

com a les diferents necessitats educatives i materials dels infants" (Generalitat de 

Catalunya, Departament d'ensenyament, 2012, p. 7). Per garantir aquesta 

característica de l'escola, Lasala, Sola i Vega (2019) proposen indagar sobre els 

entorns, els materials i les joguines de què disposen els infants en la vida familiar. 

D'aquesta manera es poden establir criteris de selecció del material que es 

corresponguin amb la realitat de l'infant, compensant les desigualtats detectades i 

oferint models i referents diversos. Quant a la necessitat d'oferir elements naturals 

en entorns urbanitzats, alguns autors suggereixen opcions per obtenir aquests 

objectes. Per una banda, García i Mosquera (2019) proposen als docents 

reconnectar amb la seva infància i recollir-ne, d'aquesta manera disposaran d'una 

primera base per oferir als infants de manera acurada. Per l'altra banda, els 

mateixos autors suggereixen buscar la complicitat de les famílies en la tasca 

educativa demanant-los cercar elements naturals per portar a l'escola. Altrament, 

Vila i Cardo (2006), aconsellen aprofitar les sortides de l'escola amb els infants, o 

bé fins i tot planificar-ne de noves, perquè siguin ells qui recullin petits tresors que 

els semblin interessants. Pel que fa a les possibilitats de l'escola per propiciar 

l'apropament dels infants a la natura, Sánchez (2019) defensa també la necessitat 

de transformar, de mica en mica, els espais exteriors en espais de joc i 

aprenentatge. Esteve, Cáceres i Zamora (2019) proposen que l'infant pugui decidir 

en quin dels dos espais prefereix estar, segons el seu ritme i la seva idiosincràsia. 

Igualment, Sadurní (2019) exposa aquesta necessitat defensant que és l'organisme 

de l'infant qui, responent a les seves necessitats individuals, ha de determinar quina 

experiència li és favorable, a banda de la innovació o no de les propostes 

pedagògiques. No obstant això, afegeix que, perquè l'infant pugui explorar 

plenament en qualsevol dels dos espais ha de tenir cobertes les seves necessitats 

innates de seguretat i protecció a través de la proximitat i el contacte amb la seva 

figura d'aferrament. En definitiva, es constata la necessitat social actual de 

reconnectar amb la realitat del món natural, i l'escola no pot fugir de valorar aquest 

entorn com a font d'aprenentatge i de millora de la qualitat de vida dels infants, 

perquè ambdós (natura i escola) formen part de la vida (Lladós, 2018). 
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5. Mètode 

Els elements naturals tenen un gran valor pedagògic per al desenvolupament dels 

infants de 0 a 3 anys en el marc del joc lliure dins l’aula.  

Aquesta és la hipòtesi de l’actual investigació, que, tal com s’explica al procediment 

de la investigació, a partir de la recerca teòrica deriva en un projecte d’intervenció. 

S’utilitza un estudi qualitatiu inductiu que pretén aportar una proposta d’acció 

pedagògica que doni resposta a llarg termini a la pregunta:  

Quin és el valor educatiu dels elements naturals per al joc lliure dels infants de 0 a 

3 anys?  

Arrel de la hipòtesi plantejada apareixen dos vessants a investigar: el valor dels 

elements naturals i el context escolar on la font principal d’aprenentatge és el joc 

lliure dels infants amb materials diversos, inclosos els elements naturals. 

D’aquestes dues vessants és d’on sorgeixen els dos objectius principals de la 

investigació. El primer parteix de la necessitat de  

- Conèixer en profunditat el context del material subjecte a estudi: el joc lliure 

a l’aula dels infants de 0 a 3 anys.  

Aquest es centra a emmarcar teòricament els materials per al joc lliure dels infants, 

amb relació a la importància d’aquesta via d’aprenentatge, al desenvolupament dels 

infants, i a la configuració de l'ambient educatiu. Aquest primer objectiu s’acompleix 

amb l’aportació teòrica que conforma els apartats 4.1. i 4.2. del marc teòric d’aquest 

document. El segon objectiu consisteix a  

- Conèixer la importància pedagògica dels elements naturals com a materials 

educatius en el marc descrit.   

A partir del conjunt de la recerca teòrica es fa evident que la informació que es té 

sobre el valor educatiu dels elements naturals és global, i no existeix informació 

científica detallada al respecte. De la mateixa manera que s’evidencien aportacions 

teòriques d’un considerable nombre d’autors que, en conjunt, estableixen els criteris 

que han de complir els materials que es posen a l’abast dels infants. D’aquesta 

manera, la investigació deriva cap al darrer objectiu:  
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- Proposar un conjunt d’orientacions per a l’avaluació pedagògica continuada 

dels elements naturals en el context de l’aula i amb fonaments teòrics.  

Amb aquest suggeriment s’aspira que els equips docents obtinguin una informació 

teòrica ja estructurada necessària per, a llarg termini, poder investigar 

científicament sobre el valor dels elements naturals de forma contextualitzada. 

D’aquesta manera podran justificar pedagògicament el valor educatiu concret de 

diferents elements naturals que utilitzin, i traslladar-ho al conjunt de la comunitat 

educativa. Per tal de donar resposta a aquest objectiu, per un costat es 

determinaran els criteris teòrics que donen valor als materials, a partir de les 

contribucions teòriques aportades l’apartat 4.2. del marc teòric. Per l’altre costat, es 

procedirà a un estudi en el context d’escola descrit, amb la finalitat d’utilitzar un 

mètode inductiu que recolzi les orientacions i l’organització necessàries que facin 

factible la proposta d’intervenció.  

En relació amb les eines de recollida d’informació de la present investigació, es 

duen a terme dues enquestes i un grup de discussió. La primera enquesta es 

dirigeix a una mostra d’onze mestres que conformen l’equip docent d’una escola 

urbana que respon al context estudiat: l’aprenentatge dels infants mitjançant el joc 

lliure dins l’aula, amb la utilització d’elements naturals. Aquestes enquestes de 

caràcter individual i anònim contenen tan preguntes de resposta oberta com de 

resposta tancada, que s’interpreten en la seva majoria a partir de patrons semàntics 

per tal d’obtenir una anàlisi qualitatiu, i en la seva minoria una anàlisi quantitatiu. 

Amb aquesta enquesta es pretén determinar el valor global que les docents que 

treballen en aquest context atorguen als elements naturals, així com quins criteris 

tenen en compte a l’hora de fer aquesta valoració, les vies que utilitzen per avaluar-

los i la manera com comparteixen aquesta informació. La segona enquesta va 

dirigida a l’equip docent com a conjunt, i la responen conjuntament en qualitat de 

representants la directora, la secretària i una mestra de l’escola. Amb aquesta 

segona enquesta es pretén conèixer alguns paràmetres de l’equip entorn els 

materials: classificació, criteris, selecció i rebuig, i valor dels elements naturals. 

Finalment, s’organitza un grup de discussió amb set mestres de l’escola bressol 

seleccionada. Amb aquest, primerament es pretén reflexionar sobre les 

orientacions que es proposen per a l’observació del valor dels elements naturals 
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com a materials educatius, així com sobre alguns resultats de les enquestes. 

Finalment s’analitzarà la utilitat i la viabilitat de la proposta d’observació que els pot 

permetre dur a terme un estudi contextualitzat del valor pedagògic dels elements 

naturals. D’aquesta manera, el mètode d’investigació pretén adequar-se al caminar 

d’una escola bressol que conforma el context d’estudi i que, a més a més, mostra 

una trajectòria entorn la reflexió i la documentació pedagògica, i la investigació-

acció. 
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6. Resultats 

Els resultats de la recerca teòrica i de les enquestes mostren un consens en acord 

al valor general dels elements naturals per al joc dels infants, i conseqüentment pel 

seu desenvolupament. Quant a les orientacions per avaluar la vàlua dels diferents 

elements naturals de què disposen les escoles, aporten criteris per a l'observació 

de la interacció dels infants amb els materials ambdues fonts, i s'exposen les 

fortaleses i les debilitats del context per tal d'ajustar la proposta a les seves 

necessitats.  

6.1. Resultats de l’objectiu Conèixer la importància pedagògica dels 

elements naturals com a materials educatius en el marc descrit 

Els resultats relacionats amb aquest objectiu, es van obtenir de dos fonts: la recerca 

teòrica i les enquestes d’equip i individuals de les mestres d’una escola amb 

experiència en un entorn d’aprenentatge afavoridor del joc lliure a l’aula amb 

elements naturals.  

Quant a les dades obtingudes arrel de la recerca teòrica, en la seva realització es 

van detectar diversos arguments a favor de l’oferta d’elements naturals a l’aula: 

Taula 1. Aspectes teòrics a favor dels elements naturals per al joc lliure dels infants 

a l’aula. 

Apartat Els elements naturals... 

4.1. Marc teòric: 

L’evolució del 

joc de l’infant 

dels 0 als 3 anys 

a partir de la 

seva relació 

amb els objectes 

• Són objectes de l’entorn i, per tant, responen a les 

necessitats evolutives dels infants en la seva interacció 

amb aquest, possibilitant diferents tipus de joc que 

sorgeixen espontàniament.  

4.2. Marc teòric: 

La configuració 

• Es preveu la seva presència, juntament amb altres 

materials, en l’ambient físic configurat pel joc lliure, 
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de l’ambient 

educatiu per al 

joc lliure de 

l’infant 

podent incorporar-se en forma de provocacions, peces 

soltes i mini mons. 

• Poden respondre a diversos criteris que determinen la 

qualitat pedagògica dels materials en el context descrit. 

• Es poden classificar a les categories de materials: 

inespecífics, de l’entorn natural, no estructurats, amb 

significat obert, permanents i efímers, primaris, i, en 

alguns casos, de la vida quotidiana. 

• Contribueixen positivament a l’estètica de l’aula. 

4.3. Marc teòric: 

Els beneficis 

dels elements 

naturals per al 

joc lliure dels 

infants 

• Tenen qualitats destacades per a l’aprenentatge dels 

infants i enriqueixen el seu joc (vegeu-los especificats). 

• Donen resposta a diversos continguts d’aprenentatge 

de les tres àrees de desenvolupament previstos pel 

currículum del primer cicle d’educació infantil (vegeu-los 

especificats). 

• Contribueixen a educar la sensibilitat ecològica. 

• Apropen la natura als infants, als educadors i a les 

famílies. 

Arran de les enquestes que es van realitzar, es va constatar també el valor dels 

elements naturals. Per una banda, a escala d'escola es va comprovar que l'equip 

comptava amb elements naturals i que es contemplaven entre els materials 

educatius del centre (juntament amb altres materials com els de rebuig o les 

joguines), valorant les possibilitats de joc que ofereixen als infants. A l'enquesta es 

va expressar que la presència d'elements naturals a les aules era una decisió 

compartida per l'equip, fet que es va corroborar a les enquestes individuals. 

Individualment, totes les mestres van manifestar el seu acord entorn el valor 

pedagògic dels elements naturals, confirmant la necessitat d'oferir-los a les aules 

conjuntament amb altres materials: 
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Gràfic 1. El valor dels elements naturals a l’aula segons les mestres 

 

En les mateixes enquestes individuals les mestres van poder detallar obertament 

els beneficis que creien que aportaven els elements naturals segons la seva 

experiència:  

Gràfic 2. Els beneficis dels elements naturals segons les mestres 

 

Tanmateix van expressar que no posarien mai a l’abast de l’infant un element 

natural que fos perillós. En una altra pregunta es va voler indagar sobre els que 

consideraven imprescindibles. Tot i que els pals, les pedres, les fulles i la fusta van 

ser els més recomanats, els van recolzar un màxim del 17% de les enquestades, 

recollint-se una àmplia proposta d’elements naturals amb valor pedagògic:  
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Gràfic 3. Els elements naturals imprescindibles segons les mestres 

 

6.2. Resultats de l’objectiu: Proposar unes orientacions per a l’avaluació 

pedagògica continuada dels elements naturals en el context de l’aula i 

amb fonaments teòrics 

Per respondre a aquest darrer objectiu, s’exposen resultats entorn dos aspectes: 

els criteris que caracteritzen els materials com a educatius i el format de la proposta 

per poder ajustar-la al context. 

Per començar amb els criteris, per un costat, van resultar els següents criteris de la 

recerca teòrica (apartats 4.2. i 4.3.): 
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Taula 2. Els criteris pedagògics dels materials segons les contribucions teòriques 

Criteris aportats per les contribucions teòriques que determinen la qualitat 

pedagògica dels materials 

En relació 

amb l’infant 

1. Afavoreix el protagonisme de l'infant fomentant la seva acció? 

(Gómez, 2015, Vila i Cardo, 2006, i Generalitat de Catalunya, 

Departament d’ensenyament, 2012) 

2. És motivador i desperta el seu interès i curiositat?  (Moreno, 

2013, Vallejo, 2019, Òdena, 2017, i Generalitat de Catalunya, 

Departament d’ensenyament, 2015) 

3. Respon a les necessitats que l’infant comunica a través del seu 

joc? Es pot detallar una necessitat detectada i documentar la 

resposta del material que hi tingui a veure (García i Mosquera, 

2019, Generalitat de Catalunya, Departament d’ensenyament, 

2012). 

4. S’adequa a les necessitats del seu moment evolutiu? (García i 

Mosquera, 2019, i Òdena, 2017). 

5. Es situa a la seva zona de desenvolupament pròxim? No és ni 

massa complex ni massa senzill, i presenta petits reptes d'acord 

amb les seves habilitats. (Òdena, 2017, i Vila i Cardo, 2006) 

6. Proporciona autoconeixement, autonomia, comunicació i 

facilita la representació en formats diversos? (Vallejo, 2019) 

7. Promou la seva imaginació i creativitat? (Gómez, 2015, i 

Generalitat de Catalunya, Departament d’ensenyament, 2012) 

8. És polivalent? Promou ddiferents possibilitats d'ús, 

experimentacions i accions? (Moreno, 2013, Generalitat de 

Catalunya, Departament d’ensenyament, 2012, Generalitat de 

Catalunya, Departament d’ensenyament, 2015, Szöque, 2016, 

i Vallejo, 2019). 

9. Permet el joc sensorial i el joc simbòlic? (Generalitat de 

Catalunya, Departament d’ensenyament, 2015) 
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10. En quins aspectes concrets del seu desenvolupament incideix? 

Per exemple, en la sensorialitat, l’equilibri del cos, la imaginació 

o el llenguatge. (Òdena, 2017) 

11. Té una ergonomia adequada al cos de l’infant? (Moreno, 2013, 

i Generalitat de Catalunya, Departament d’ensenyament, 2012) 

12. Compensa les desigualtats materials de l’infant, oferint-li 

models diversos?  (Lasala, Sola i Vega, 2019) 

Amb relació 

a les seves 

qualitats 

físiques i 

sensorials 

13. Mostrar qualitat sensorial? (Generalitat de Catalunya, 

Departament d’ensenyament, 2012) 

14. És ric quant a forma, color i material base? (Òdena, 2017) 

15. És estructurador de la realitat? 

16. Respon a la relació causa efecte? Per exemple, si toques un 

cactus et punxes. (Vila i Cardo, 2006). 

17. Ofereix una resposta natural? Per exemple, el vidre si cau es 

trenca. (Vila i Cardo, 2006).. 

18. Són objectes reals, en comptes d'una imitació d'aquests? 

(Generalitat de Catalunya, Departament d’ensenyament, 2012). 

19. És de qualitat, quant a la resistència i la tolerància que presenta 

vers el joc previst? (Òdena, 2017, i Generalitat de Catalunya, 

Departament d’ensenyament, 2012) 

20. És segur? Dimensió, toxicitat, higiene... (Generalitat de 

Catalunya, Departament d’ensenyament, 2012, i Òdena, 2017) 

En relació 

amb 

l’educador 

21. Prèviament a oferir un material nou a l’infant… Quins 

coneixements previs es tenen entorn aquest material i quines 

sensacions sorgeixen de la pròpia interacció amb el material 

des d'un punt de vista proper al de l'infant? (García i Mosquera, 

2019, Silvente, 2016, Vallejo, 2019, i Generalitat de Catalunya, 

Departament d'ensenyament, 2012) 

22. Respon a les funcions i els processos que es volen afavorir? 

(Òdena, 2017, i García i Mosquera, 2019). 



El valor pedagògic dels elements naturals per al joc lliure dels infants a l’aula de l’escola bressol 

Milena Costa Miquel 

29 
 

23. És acord al model pedagògic plantejat?  (Vallejo, 2019). 

24. És estètic d'acord amb els valors que es volen estimular? 

Agradable, harmònic, ben conservat... (Generalitat de Catalunya, 

Departament d’ensenyament, 2012, i Òdena, 2017). 

En relació 

amb el 

context 

25. És sostenible? Afavoreix el reaprofitament de recursos en 

comptes del consumisme? (Generalitat de Catalunya, 

Departament d’ensenyament, 2015, i Generalitat de Catalunya, 

Departament d’ensenyament, 2012). 

26. És accessible per l’escola? (Moreno, 2013) 

En relació 

amb les 

qualitats 

dels 

elements 

naturals 

27. És senzill?  

28. És pròxim, quotidià? 

29. És autèntic? 

30. Ofereix diversitat de possibilitats manipulatives? 

31. Proporciona informació de l’entorn? Ex. clima, estació de l’any... 

32. Permet desenvolupar l’aprenentatge científic? 

33. Respon a la diversitat de l’infant? 

(Vila i Cardo, 2006) 

 

Per un altre costat, sorgeixen de diverses preguntes de les enquestes individuals 

altres criteris per la valoració pedagògica dels materials. La majoria dels proposats 

s’han previst a les contribucions teòriques, però en sorgeixen alguns innovadors 

que es discutiran més endavant:  
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Taula 3. Els criteris pedagògics dels materials segons les mestres. 

Criteris aportats per les mestres per determinar la qualitat pedagògica dels 

materials 

1. Quines accions permet fer a l’infant? 

2. Quin tipus de joc permet a l’infant? 

3. Afavoreix les relacions? Permet el joc compartit? De quin tipus? 

4. Com es relaciona l’infant amb el material? 

5. Quanta estona hi juga? 

6. És combinable amb altres materials? Amb quins? 

7. Quina quantitat d’aquest material necessita? I quina disposició? 

8. És natural, fet de materials naturals o reciclat? 

9. Quina és l’actitud de l’educadora quan l’infant juga amb aquest material? 

Criteris aportats en relació amb els elements naturals 

10. Afavoreixen el joc d’exploració? 

11. Estimulen els 5 sentits? 

12. Ofereix sensacions agradables? 

13. Respon a l’interès de l’infant?  

14. És coherent amb les capacitats de l’infant? 

15. Fomenta la descoberta i l’experimentació? 

16. El fet d’incorporar-lo a l’aula substitueix la seva presència a l’espai exterior? 

17. Se’l pot posar a la boca? 

18. És respectuós amb el medi? 

Per acabar, fent referència a la viabilitat de la proposta, s’exposen resultats de les 

enquestes d’equip i individuals que ens permetran ajustar-la a les necessitats del 

context. En primer lloc, es parteix del fet que a les enquestes individuals totes les 

mestres van afirmar que avaluen la interacció dels infants amb els materials. 

Recullen la informació per l’avaluació en format d’anotacions, fotografies, vídeos i 

graelles, segons la practicitat de cada mestra: 

Gràfic 4. Les eines de recollida d’informació utilitzades per les mestres 
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En segon lloc, es va preguntar amb qui compartien la informació recollida, on es va 

detectar una mancança a l’hora de fer-ho amb la totalitat de l’equip docent (17%), 

en contraposició a l’enriquiment entre mestres del mateix sector (100%). A 

l’enquesta d’equip també van expressar aquesta falta: “[...] ens queda camí per 

reflexionar i trobar espais on intercanviar impressions”.  

S’exposa el conjunt de dades de les enquestes a l’ Annex 1 i l’Annex 2. 
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7. Discussió i conclusions 

7.1. El valor pedagògic dels elements naturals 

El joc lliure és la font principal de coneixement de l'entorn de l'infant, i quan a l'escola 

s'ofereix un entorn amb l'objectiu de facilitar aquesta via d'aprenentatge és 

imprescindible una configuració acurada de l'entorn que tingui en compte tant les 

relacions com els materials que s'ofereixen. En aquest context, es constata el valor 

pedagògic dels elements naturals per al joc lliure dels infants a l'aula, perquè a nivell 

general presenten qualitats que els situen entre els materials previstos a les aules, 

juntament amb altres materials. Per una banda, els elements naturals són objectes 

que els infants coneixen a través del seu joc espontani, i que els permeten 

connectar i entendre amb l'entorn original del món on vivim. Per la seva 

categorització d'inespecífics i desestructurats sovint responen als jocs que 

sorgeixen de les capacitats dels infants, per igual en l'exploració, la 

sensoriomotricitat, la imitació, el joc presimbòlic, o el joc simbòlic. Això fa que 

responguin a la constant evolució de les capacitats dels infants, així com a la 

diversitat d'infants d'un mateix grup. A més a més són materials autèntics que 

mostren la seva realitat material. Per altra banda, oferint els elements naturals als 

infants perquè hi juguin permet que s'apropin a la natura a través de la quotidianitat 

del seu ús, afavorint implícitament la cura i l'estima cap a ella amb els beneficis que 

això comporta, tant per la natura com pel desenvolupament dels infants. 

En el context d'escola estudiat els elements naturals tenen una presència 

destacada a les aules, i el seu valor no rau només en determinats elements naturals 

sinó en l'àmplia diversitat d'elements que ens ofereix la natura. Ara bé, els seus 

beneficis pedagògics es conceben de forma generalitzada, i s'atorguen de forma 

igualitària a aquesta àmplia diversitat, tant en el context d'escola com a les 

contribucions teòriques. Aquest fet deixa entreveure la subjectivitat d'aquest valor 

que, tot i sorgir de l'experiència, no respon a la diversitat esmentada. Per aquest 

motiu es creu en la necessitat de realitzar un estudi sistematitzat en el context 

escolar que aporti dades sobre el valor pedagògic dels elements naturals en la seva 

diversitat. 
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7.2. Proposta d’intervenció 

A continuació es valoren els criteris, les orientacions i la viabilitat de la proposta per 

l’estudi dels elements naturals com a materials educatius. Considerant la 

importància de la reflexió conjunta dels equips docents per a la millora educativa i 

de la connexió dels estudis d’investigació amb el context escolar, es du a terme la 

discussió de la proposta d’intervenció mitjançant un fòrum de discussió.  

7.2.1. Orientacions 

La proposta d’intervenció parteix d’unes orientacions sobre la valoració pedagògica 

dels materials. Primerament, tot i haver debatut al fòrum sobre els criteris que 

determinen la qualitat pedagògica dels materials aportats per les contribucions 

teòriques, queden exempts de qualsevol modificació perquè es considera que la 

seva valoració, tot i a vegades no ajustar-se de forma concreta als elements 

naturals, aporta reflexions necessàries entorn els materials. Tampoc es modifiquen 

i s’afegeixen directament a les orientacions definitives les qualitats educatives 

pròpies dels elements naturals fruit de la recerca teòrica. Aquestes, com a criteris a 

tenir en compte, s’han considerat al fòrum de discussió qualitats positives en els 

materials. 

En segon lloc, s’exposen els arguments sorgits del fòrum de discussió que 

determinen la incorporació o no dels criteris aportats per les mestres a les 

orientacions.  
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Taula 4. Conclusions del fòrum: valoració dels criteris aportats per les mestres  

VALORACIÓ DELS CRITERIS APORTATS PER LES MESTRES 

Criteris descartats per les orientacions 

Núm.1 Criteri Justificació 

15 Com es relaciona 

l’infant amb el material? 

Es té en compte als criteris 8 i 9: quines 

accions i quin tipus de joc permet el material? 

16 Quanta estona hi juga? El temps que un infant juga amb un material 

no és sinònim de l’interès o a la qualitat del 

joc, aspectes previstos en altres criteris. 

24 És natural, fet de 

materials naturals o 

reciclat? 

Les orientacions van dirigides exclusivament 

a la valoració dels elements naturals, per tant 

no es creu necessari incorporar aquest criteri. 

39 Afavoreix el joc 

d’exploració? 

Es considera que queda recollit al criteri 9: 

Quins jocs permet a l’infant? 

40 Estimula els cinc 

sentits? 

Cada material aporta les seves qualitats i no 

és necessari que un sol material estimuli els 

cinc sentits. 

41 Ofereix sensacions 

agradables? 

Tant valor pedagògic té una sensació 

agradable com una desagradable, i cada 

persona percep les sensacions de forma 

diferent. 

42 Respon a l’interès de 

l’infant? 

S'entén que es refereix a si el material respon 

a la inquietud que mostra l’infant, previst al 

criteri 3: respon a les necessitats que l’infant 

mostra amb el seu joc? 

 
1 El número indicat es correspon als números de la transcripció del fòrum de discussió per tal de facilitar la 
seva revisió amb el suport de l’Annex 4. 
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46  Se’l pot posar a la 

boca? 

Es contempla als criteris 4 i 23: És segur? 

S’adequa a les necessitats del seu moment 

evolutiu? 

43 És coherent amb les 

capacitats de l’infant? 

Es considera inclòs al criteri 4. 

Criteris afegits a les orientacions 

Núm. Criteri Justificació 

9 Quin tipus de joc permet 

a l’infant? 

Conèixer els diferents jocs espontanis que 

permet el material ens ajudarà a determinar 

el seu valor. 

14 Afavoreix les relacions? 

Permet el joc compartit? 

De quin tipus? 

Es considera  important tenir en compte si un 

material afavoreix el joc individual i el joc 

compartit a l’infant, sense oblidar el moment 

evolutiu en què es troba. 

17 És combinable amb 

altres materials? Amb 

quins? 

Es considera un aspecte interessant a per 

configurar l’ambient. 

18 Quina quantitat d’aquest 

material necessita 

l’infant? I quina 

disposició afavoreix el 

seu joc? 

Es considera un aspecte important a tenir en 

compte. 

29 Quina és l’actitud de 

l’adult quan l’infant juga 

amb aquest material? 

L’actitud de l’adult repercuteix directament en 

la relació de l’infant amb el material. 
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44 Fomenta la descoberta i 

l’experimentació.  

Es considera oportú al fòrum i, per 

tant,  s’afegeix als criteris juntament amb el 

37 per la seva relació. 

45  El fet d’incorporar-lo a 

l’aula substitueix la seva 

presència a l’espai 

exterior? 

La incorporació d’un element natural a l’aula 

no ha de substituir la seva presència a l’espai 

exterior. 

47  És respectuós amb el 

medi? 

Si volem educar en la sensibilitat cap a la 

natura és necessari respectar el medi quan hi 

traiem un element. 

Es pot consultar el document previ al fòrum de discussió a l’Annex 3 i la transcripció 

del fòrum a l’Annex 4 per més aclariments.  

Finalment, les orientacions definitives que es proposen per la valoració de la qualitat 

pedagògica dels elements naturals es recullen a la taula 5. A causa de la seva 

extensió s’organitzen en dos apartats: per una banda aquells ítems que es poden 

respondre de forma deslligada de l’observació activa a l’aula, i per l’altra banda els 

ítems per l’observació dels elements naturals en interacció amb els infants.  

Taula 6. Orientacions per la valoració pedagògica dels elements naturals a l’escola. 

ORIENTACIONS PER L’AVALUACIÓ PEDAGÒGICA DELS ELEMENTS 

NATURALS 

Orientacions generals 

En relació 

amb 

l’infant 

1. Compensa les desigualtats materials de l’infant, oferint-li models 

diversos?  

En relació 

amb les 

qualitats 

2. És senzill? 

3. És pròxim, quotidià? 

4. Proporciona informació de l’entorn?  
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físiques i 

materials 

de 

l’objecte 

5. És estructurador de la realitat? 

a) És autèntic? Ha estat manipulat l’ésser humà?  

b) Respon a la relació de causa efecte?.  

c) Ofereix una resposta natural? 

d) És un objecte real, en comptes d'una imitació? 

En relació 

amb 

l’educador 

6. Quins coneixements previs es tenen del material? Quines 

sensacions i accions sorgeixen de la pròpia interacció amb el 

material des d'un punt de vista proper al de l'infant?  

7. És estètic d'acord amb els valors que es volen estimular?  

8. És acord al model pedagògic plantejat? 

En relació 

amb el 

context 

9. El fet d’incorporar-lo a l’aula substitueix la seva presència a 

l’espai exterior? 

10. És accessible per l’escola? 

11. És sostenible? 

12. És respectuós amb el medi? 

Orientacions que acompanyen l’observació 

En relació 

amb 

l’infant 

13. Afavoreix el protagonisme de l'infant?  

14. És motivador i desperta el seu interès i curiositat? 

15. Respon a la diversitat de l’infant? 

16. Respon a les necessitats que comunica a través del seu joc?  

17. S’adequa a les necessitats del seu moment evolutiu?  

18. Es situa a la seva zona de desenvolupament pròxim? 

19. Quins tipus de joc permet a l’infant? -exploració, sensoriomotriu, 

imitació, presimbòlic, simbòlic-.  

20. És polivalent? Quantes i quines accions concretes diferents 

permet a l’infant?  

21. Fomenta la descoberta i l’experimentació promovent 

l’aprenentatge científic? 

22. Ofereix diversitat de possibilitats manipulatives? 
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23. En quins aspectes concrets del seu desenvolupament incideix? 

(ex. sensorialitat, equilibri del cos, llenguatge). 

a) Li proporciona autoconeixement, autonomia, comunicació 

i facilita la representació en formats diversos?  

b) Promou la seva imaginació i creativitat?  

24. Afavoreix el joc individual i el joc compartit? 

25. El combina amb altres materials? Amb quins? 

26. Quina quantitat d’aquest material necessita? Quina disposició 

afavoreix el seu joc? 

Amb 

relació a 

les seves 

qualitats 

físiques i 

sensorials 

16. És ric i mostra qualitat sensorial? (forma, color i material base. 

17. És de qualitat, quant a la resistència i la tolerància que presenta 

vers el joc previst?  

18. Té una ergonomia adequada al cos de l’infant?  

19. És segur? Dimensió, toxicitat i higiene. 

En relació 

amb 

l’educador 

21. Quina és la seva actitud quan l’infant juga amb aquest material? 

22. El material respon a les funcions i els processos que es volen 

afavorir?  

7.2.2. Viabilitat i possibles beneficis pedagògics 

La proposta pretén afavorir la reflexió compartida sobre el valor dels diferents 

elements naturals per al joc lliure dels infants a l’aula, així com convertir-se en una 

eina de suport per la tasca educativa; ara bé, procurant no esdevenir un sobreesforç 

o una càrrega en el dia a dia de l’escola. 

En primer lloc, es proposa documentar sobre els elements naturals tenint en compte 

els criteris que determinen la qualitat pedagògica dels materials i que han estat 

adequats per a aquesta finalitat a l’apartat anterior (taula 6). Per dur a terme aquesta 

documentació es suggereix utilitzar les eines de recollida d’informació habituals per 

les mestres: les anotacions, la presa de fotografies, les gravacions i les graelles 

d’observació.  
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En segon lloc es proposa compartir la informació entre la totalitat de l’equip docent 

per tal de crear un fons de coneixement compartit que recolzi la tasca docent a 

l’hora de configurar l’ambient educatiu per al joc lliure de l’infant. Donada la 

mancança d’espais de trobada entre l’equip educatiu amb la finalitat de creuar 

informació sobre la interacció dels infants amb els materials, es proposa crear una 

carpeta física o virtual en la qual hi consti de forma ordenada la informació que les 

mestres vagin recopilant de manera continuada. Finalment es planteja també 

destinar algunes reunions d’equip a reflexionar més profundament i de forma 

compartida sobre aquesta informació que han anat aportant individualment o per 

sectors l’equip docent. 

La possible incorporació de la proposta al caminar de l’escola ha estat valorada 

positivament pel grup de discussió, responent a les seves necessitats de forma 

contextualitzada. Aquest treball compartit de reflexió pedagògica, si es du a terme 

de forma continuada, pot contribuir a:  

• Desenvolupar el coneixement del docent sobre els elements naturals com a 

materials educatius. 

• Donar suport objectiu i rigorós a la selecció dels materials segons les 

necessitats educatives que es presentin. 

• Justificar pedagògicament a les famílies la configuració d’ambients educatius 

que incorporin elements naturals per tal de donar resposta a les necessitats 

dels infants. 

• Adquirir un coneixement compartit entre l’equip docent sobre el valor 

pedagògic dels elements naturals, fruit de la pròpia descoberta, reflexió i 

investigació. 

• Configurar una biblioteca d’equip que documenti cadascun dels elements 

naturals segons les orientacions proposades amb la finalitat de donar suport 

a la tasca docent. 

• Potenciar la reflexió per a la millora de la qualitat educativa. 

• Reforçar la figura del docent investigador. 
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7.3. Propostes de millora i de continuació 

Quant a la millora de la present investigació, es proposa desenllaçar la proposta 

d'intervenció de l'estudi amb la finalitat de profunditzar en els criteris que determinen 

la qualitat pedagògica dels materials, tant en l'àmbit teòric com d'escola. D'aquesta 

manera s'afavorirà la comprensió d'alguns criteris que exposen conceptes amb un 

ampli contingut pedagògic. Per aquest motiu també es suggereix als equips docents 

que es proposin dur a terme la intervenció a l'escola que, prèviament, concretin un 

espai de reflexió amb la finalitat de debatre i consensuar els sigificats dels criteris 

exposats, i els facin seus per tal que esdevinguin una eina pràctica i propera. 

En referència a possibles propostes de continuació, per un costat, donada la falta 

d’informació científica sobre el valor pedagògic dels diferents elements naturals, es 

proposa crear un fons de coneixement compartit entre escoles que contribueixi al 

treball en xarxa. Per l’altre costat, es suggereix la possibilitat de fer extensibles els 

criteris generals que determinen la qualitat pedagògica dels materials a altres 

objectes, com per exemple els de rebuig o les joguines. 
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9. Annexos 

9.1. Annex 1. Enquesta d’equip 

L’enquesta va ser realitzada específicament per a la present investigació. Es va 

dirigir a l’escola seleccionada que respon al context de la investigació, i la van 

respondre tres representants de l’equip docent, de forma conjunta i anònima. A 

continuació s’exposen les preguntes que van aportar informació en relació amb els 

resultats de l’estudi. 

1. De quins tipus de material disposeu a l’escola? Podeu indicar-ne algún 

exemple. 

Material natural divers, de rebuig, inespecífic, joguines, elements naturals, 

elements de plàstic, material amb diferents textures. 

2. Quin pes atorgueu als elements naturals com a material educatiu a l'escola? 

Molt de pes, donem un pes molt important ja que donen moltes possibilitats 

de joc i diversitat de propostes. Aquest material permet múltiples 

experiències de joc, en l'exploració i les experiències que aporta.  

3. Compartiu, a nivell d’equip, el valor dels elements naturals dels què 

disposeu? Si ho feu, com compartiu aquesta informació? 

Sí ho compartim aquest valor. Tot i que ens queda camí per reflexionar i 

trobar espais on intercanviar impressions. 
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9.2. Annex 2. Enquestes individuals 

L’enquesta va ser realitzada específicament per a la present investigació. Es va 

dirigir a les mestres de l’escola seleccionada que respon al context de la 

investigació, per tal que la responguessin de forma individual i anònima. A 

continuació s’exposen les preguntes que van aportar informació en relació amb els 

resultats de l’estudi, respostes per un total de dotze mestres. 

1) Quins criteris creus que ha de complir un material per ser educatiu?  

 

2) Creus que, en general, els elements naturals tenen valor pel joc lliure dels 

infants dins l’aula?  
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3) Creus que els elements naturals, per la seva índole, ofereixen beneficis que no 

poden oferir altres materials? En cas que si, indica els beneficis que creus que 

aporten.  

 

4) Què tens en compte quan vols oferir un element natural concret als infants? 
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5) Hi ha algun element natural concret que, segons la teva experiència, creguis 

indispensable a les aules 0-3? En cas que sí, indica quin, perquè i si és en 

alguna franja d'edat en concret.  

 

• Fusta (3)*. Aporta calidesa i és polivalent. Segons l’edat i l’interès es 

varia el format de presentació.  

• Terra (1) i aigua (2). Segons l’edat i l’interès es varia el format de 

presentació. 

• Pedres (4). Pesen, són fredes, es poden apilar, es pot construir amb 

elles i permeten viure conceptes matemàtics. 

• Fruites: mandarines, taronges, llimones (2). Permeten l’observació de 

processos (ex.assecar la pell de mandarina). 

• Pals (4). És un material quotidià que aporta molt joc, desde agafar-lo 

i passejar-lo, fins al joc simbòlic fent veure que és un pinzell o un llapis. 

• Fulles (3). Canvien i ofereixen mil possibilitats: trencar, esmicolar, 

traspassar… 

• Flors (2) i herbes aromàtiques (1). És un material molt viu. És efímer 

i dins l'aula dura poc, però aporta colors i olors. Les podem posar amb 

aigua, amb sorra, en un gerro. 

• Troncs petits i grans (1). Permeten fer construccions, seriacions, jocs 

d’imitació. 
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• Pinyes (1). És un material accessible, que es pot manipular amb 

facilitat: desgranar, posar i treure… 

• Branques (1), petxines (1), sorra (1), mimosa (1), suro (1), escorça (1) 

i espigues i gra de cereals (1).  

• No destaca cap element natural concret (2). 

*Els nombres entre parèntesi indiquen el nombre de persones que 

han destacat cada element natural. 

6) No posaria mai a l'abast de l'infant un element natural que…  

 

7) Avalues la interacció dels infants amb els materials?  

 

a) Què avalues d'aquesta interacció?  
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b) Com avalues la interacció? (anotacions, registres, fotografies...)  

 

Anotacions (9) / Fotografies (9) / Vídeos (4) / Graella d’observació (3) / 

Altres: Reunions de sector (1), Documentació (3). 

c) Amb qui comparteixes aquesta informació? 
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d) Com i quan comparteixes aquesta informació? 
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9.3. Annex 3. Document de reflexió prèvia al grup de discussió 

INFORMACIÓ PRÈVIA AL FÒRUM DE DISCUSSIÓ 

 

A continuació us proposo llegir aquest document prèviament al fòrum de discussió. 

No cal que respongueu a les preguntes que hi apareixen ni que us el treballeu (a 

no ser que vulgueu fer-ho), perquè el seu objectiu és situar-vos. El que us 

suggereixo mirar una mica més detingudament són els dos quadres, en els que 

centrarem gran part del debat. 

 

Tema del TFG: El valor dels elements naturals en el joc lliure dels infants de 0 

a 3 anys a l’aula 

Els elements naturals tenen un gran valor pedagògic per al desenvolupament dels 

infants de 0 a 3 anys en el marc del joc lliure dins l’aula 

Quin és el valor educatiu dels elements naturals per al joc lliure dels infants de 0 a 

3 anys? 

Alguns resultats de les enquestes: 

• 100% avalueu la interacció dels infants amb els materials. 

• Avalueu a partir d’uns criteris individuals, no sempre compartits i que no són 

fruit de la reflexió en equip. 

• A nivell d’equip i individualment SI creieu en el valor dels elements naturals 

com a materials educatius. 

o En general totes coincidiu amb la seva riquesa sensorial. Però... i les 

seves possibilitats en el joc simbòlic?, i en el desenvolupament de la 

imaginació?, i en la seva resposta a la diversitat d'infants?, i moltes 

altres preguntes que no ens hem fet i potser no hem prestat atenció a 

l'hora d'observar? 
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La reflexió pedagògica consisteix a proposar, observar, avaluar i re proposar de 

manera continuada. És un procés que forma part del vostre treball a l’escola, i que 

feu habitualment. 

• Reflexionem en referència als elements naturals com a materials educatius? 

D'acord amb quins criteris? Els compartim amb la resta de l'equip? Ho fem 

sistemàticament?  

• Potser no tots els elements naturals són de qualitat pedagògica. Quins ho 

són i quins no ho són? 

• Compartim la informació per afavorir un coneixement col·lectiu? Com 

compartim aquesta informació? Com ho podem fer perquè no suposi una 

càrrega extraordinària en el dia a dia a l'escola? 

Objectiu del TFG: proposar un conjunt d’orientacions per a l’avaluació pedagògica 

continuada dels elements naturals en un context real i amb fonaments teòrics. ⟶ 

A partir de les contribucions teòriques però ajustat a la realitat de l’escola i a les 

seves necessitats i premisses educatives. 

DEFINIM LA PROPOSTA 

Quins criteris formaran part de les orientacions que ens guiaran a l’hora de 

valorar els elements naturals? 

Valorem les orientacions (criteris) per a l'avaluació pedagògica dels elements 

naturals, aportats per referents teòrics i per les mestres. 

Quins afegiríeu, trauríeu o canviaríeu?  

Criteris que determinen la qualitat pedagògica dels materials en 

Contribució teòrica. Contribució teòrica i d’alguna companya. Contribució 

d’alguna companya. 

En relació 

amb l’infant 

1. Afavoreix el protagonisme de l'infant?  

2. És motivador i desperta el seu interès i curiositat?  
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3. Respon a les necessitats que l’infant comunica a través del seu 

joc?  

4. S’adequa a les necessitats del seu moment evolutiu? 

5. Es situa a la seva zona de desenvolupament pròxim? No és ni 

massa complex ni massa senzill, i presenta petits reptes 

d'acord amb les seves habilitats.  

6. Proporciona autoconeixement, autonomia, comunicació i 

facilita la representació en formats diversos? 

7. Promou la seva imaginació i creativitat? 

8. És polivalent? Promou diferents possibilitats d'ús, 

experimentacions i accions.  

9. Quin tipus de joc permet a l’infant? 

10. Permet el joc sensorial i el joc simbòlic?  

11. En quins aspectes concrets del seu desenvolupament incideix? 

Per exemple, en la sensorialitat, l’equilibri del cos, la imaginació 

o el llenguatge.  

12. Té una ergonomia adequada al cos de l’infant? 

13. Compensa les desigualtats materials de l’infant, oferint-li 

models diversos? 

14. Afavoreix les relacions? Permet el joc compartit? De quin tipus? 

15. Com es relaciona l’infant amb el material? 

16. Quanta estona hi juga? 

17. És combinable amb altres materials? Amb quins? 

18. Quina quantitat d’aquest material necessita? I quina 

disposició? 

Amb relació 

a les seves 

qualitats 

físiques i 

sensorials 

20. Aporta qualitat sensorial? 

21. És ric quant a forma, color i material base? 

22. És estructurador de la realitat? 

a)  Respon a la relació causa efecte? Per exemple, si toques 

un cactus et punxes.  

b) Ofereix una resposta natural? Per exemple, el vidre si cau 

es trenca.  
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c) Són objectes reals, en comptes d'una imitació d'aquests?  

23. És de qualitat, quant a la resistència i la tolerància que 

presenta vers el joc previst?  

24. És segur? Dimensió, toxicitat, higiene… 

25. Ser natural, fet de materials naturals o reciclat. 

En relació 

amb 

l’educador 

26. Respon a les funcions i els processos que es volen afavorir? 

(Respon als aprenentatges, capacitats que es volen afavorir) 

27. És acord al model pedagògic plantejat?  

28. És estètic d'acord amb els valors que es volen estimular? 

Agradable, harmònic, ben conservat… 

29. Prèviament a oferir un material nou a l’infant… Quins 

coneixements previs es tenen i quines sensacions sorgeixen de la 

pròpia interacció amb el material des d'un punt de vista proper al 

de l'infant? 

30. Quina és la seva actitud quan l’infant juga amb aquest 

material? 

En relació 

amb el 

context 

31. És sostenible? Afavoreix el reaprofitament de recursos en 

comptes del consumisme. 

32. És accessible per l’escola?  

 

Criteris específics dels elements naturals no previstos entre els criteris 

generals 

Contribució teòrica. Contribució teòrica i d’alguna companya. Contribució 

d’alguna companya. 

S’han extret d’aquelles qualitats pròpies dels elements naturals (contribucions 

teòriques), així com dels criteris que les mestres tenen en compte per escollir el 

material natural i no es preveuen en els criteris generals. 

33. És senzill? 
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34. És pròxim, quotidià? 

35. És autèntic? 

36. Ofereix divesitat de possibilitats manipulatives? 

37. Proporciona informació de l’entorn: clima, estació de l’any…? 

38. Permet desenvolupar l’aprenentatge científic? 

39. Respon a la diversitat de l’infant? 

40. Afavoreixen el joc d’exploració? 

41. Estimulen els 5 sentits? 

42. Ofereix sensacions agradables? 

43. Respon a l’interès de l’infant?  

44. És coherent amb les capacitats de l’infant? 

45. Fomenta la descoberta i l’experimentació? 

46. El fet d’incorporar-lo a l’aula substitueix la seva presència a l’espai 

exterior? 

47. Se’l pot posar a la boca? 

48. És respectuós amb el medi? 

 

Compartim les observacions de la interacció infant-material (elements 

naturals) amb l’equip educatiu. 

• En què us podria ajudar?  

• Creieu que seria d’utilitat?  

• Quines dificultats hi veieu?  
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9.4. Annex 4. Transcripció del fòrum de discussió.  

Temps total del fòrum de discussió 1:13:52 

Presentació. 

Es proposa analitzar els criteris que determinen la qualitat pedagògica dels 

materials ajustant-los a la valoració de la qualitat dels elements naturals. 

CRITERIS QUE DONEN VALOR PEDAGÒGIC ALS MATERIALS EN GENERAL 

Criteri 1. Afavoreix el protagonisme de l'infant?  

El material natural et permet unes coses, no?, que potser una joguina no te la 

permet, no et permet que l'infant sigui tant protagonista, sinó que el joc en si o la 

joguina ja té un protagonisme concret. Però el material natural no té especificitat 

no? Entenc. [...] 

Crec que aquest seria un dels principalíssims, perquè és el que diu la [nom], és el 

protagonista l'infant real amb aquesta joguina de la pinya perquè l'infant fa el que 

ell vol que faci. 

Criteri 2. És motivador i desperta el seu interès i curiositat?  

Totalment. Si no és motivador i no desperta l’interès malament. 

Criteri 3. Respon a les necessitats que l’infant comunica a través del seu joc?  

Sí. Tu el poses perquè has vist a través d’un joc que necessita algo més no? Llavors 

tu ofereixes aquest material com un continuador no? O com un... sí, com un 

continuador de joc. [...] 

És que així haurien de ser totes les propostes que fem a l’aula. 

Criteri 4. S’adequa a les necessitats del seu moment evolutiu? 

Criteri 5. Es situa a la seva zona de desenvolupament pròxim? No és ni massa 

complex ni massa senzill, i presenta petits reptes d'acord amb les seves 

habilitats.  
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La 4 i la 5 serien una mica semblants no? No sé si es podrien ajustar en algun ítem. 

[...] Aquestes dues no sé si es podrien ajustar amb un.  

Entenc que depèn del que entenem per moment evolutiu no? Tenim en compte 

l’edat? O les coses que fa? 

Les coses que fa.  

Les coses que fa. 

Les coses, sí. 

Tu pots tenir uns mesos però estar en una altra etapa evolutiva. 

Sí. 

Esteu d’acord totes en què s’hauria d’ajuntar? 

Sí. 

Si. 

Saps a mi què m’ha passat, que m’han semblat forces. Llavors pensava que alguns 

es podrien ajustar i bueno, concretar amb un de sol. 

Aquesta és la meva impressió eh. Llavors per exemple, el dos i el set he vist que 

anaven per allà mateix. 

Jo [...], amb algun sí que hi estic d’acord, però el fet de tenir-los tan desglossats fa 

que te n’adonis, que no sigui molt generalitzat i que t’oblidis de certes coses. 

M’entens? O sigui, per exemple, ara aquest que dius del 2 i 7, motivador i interès i 

curiositat, però és que el 7 no parla ni de motivació ni d’interès ni de curiositat. [...] 

És que no sé, el fet d’intentar fer pots... 

Bueno, és que no sé, jo més per la curiositat, la imaginació, la creativitat... saps? 

Imaginació i creació aniria més tirant cap al joc simbòlic i els primers és perquè tu 

vegis que aquell material com desperta l’interès de l’infant. 
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Clar, jo crec que això ho hem d’agafar com que és una estratègia per nosaltres com 

a educadors, com a mestres a l’hora d’oferir un material. Tot això ens ajudarà a fer 

una recerca o a acabar d’acotar sobre un material coses, no? O sigui potser quan 

més desglossat potser estigui potser ens ajuda més eh... No ho sé. 

[...] En referència per exemple al primer que havies mencionat, que és la zona de 

desenvolupament pròxim sí que és com complicat no potser de tenir en compte? 

Bueno, perquè és difícil d’analitzar no? Si està a la seva zona de confort o l’ha 

passat.  

En canvi l’altre sí que jo els veig diferents. Veig que fa referència a aspectes 

diferents [...] Però està bé que es puguin ajuntar també perquè jo a l’haver agafat 

també de diferents autors potser alguns volen dir el mateix i jo no he acabat de 

trobar aquesta connexió. 

Criteri 6. Proporciona autoconeixement, autonomia, comunicació i facilita la 

representació en formats diversos? 

Autoconeixement a mi és l’única que em falta una mica. Clar, depenent del material. 

Autoconeixement una pinya... No sé fins a quin punt. Saps? 

Jo en autoconeixement l’entenc com el repte. 

Vale. 

L’infant s’autoconeix a ell fins a on pot arribar, quins són els reptes. 

Val. Jo no hagués posat aquesta paraula, docs. Per mi autoconeixement és de 

buscar el teu límit [...] Per això dic, depèn del material no sé fins a quin punt 

autoconeixement. Però bueno, que pot valdre eh perfectament, i tant! 

Quan fem una proposta amb material natural sempre pensem i que farà si...? Serà 

capaç de...? Vulguis o no ja li estàs posant aquests reptes per veure fins on l’infant 

pot arribar. 

Si, però jo estic amb la [nom] que la paraula autoconeixement jo potser hagués 

posat proporciona nous reptes, saps, en comptes d’autoconeixement. 



El valor pedagògic dels elements naturals per al joc lliure dels infants a l’aula de l’escola bressol 

Milena Costa Miquel 

62 
 

Bueno, perquè no hi estem potser acostumades. 

Però bueno, jo crec que això no ho hem de corregir eh!, això ho ha tret la [nom] de 

referents teòrics. 

No, no. Jo no corregeixo. Només dic que per mi la paraula en si no defineix això 

exactament. [...] 

Jo entenc potser noies que és com que el coneixement que li aportarà aquell 

material a l’infant és seu, se’l farà ell mateix, auto. No li dirà l’adult, amb això pots 

fer això. No, no, aquell material oferirà autoconeixement. Per tu sol, sent tu el 

protagonista, plantejant-te reptes, fent-te preguntes, provant, assaig error, de 

manera autònoma i tu mateix. No sé si m’explico eh. 

Si, ja pot ser que vagi per aquí eh [...]. 

Jo també pensava a nivell sensorial, que és ell qui va coneixent aquell tipus de 

material quan se’l fica a la boca, quan el toca amb les mans... no? És l’infant mateix 

que va coneixent aquell tipus de material [...] Jo em basava més amb les sensacions 

que no pas amb el anar provant, veus, no ho havia pensat.  

La paraula potser crea una mica de dubte perquè també jo pensava que en realitat 

quan l’infant interacciona amb algun element, el que sigui, ja li proporciona un 

autoconeixement de les seves capacitats, del que ell està podent fer amb aquell 

material, no? 

Sí, sí. 

Bueno, ho agafem per aquí. Conèixer-se a un mateix a partir de les accions [...]. 

Criteri 7. Promou la seva imaginació i creativitat? 

[Assenteixen] 

Criteri 8. És polivalent? Promou diferents possibilitats d'ús, experimentacions 

i accions?  

[Assenteixen]  
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És important no que puguin fer diverses accions amb un material? 

Clar, que pugui recollir les múltiples possibilitats d’un joc, que no estigui limitat a 

una proposta. No, només? Com pot passar amb moltes joguines, crec que és una 

de les grans avantatges d’aquests materials naturals. 

Cadascú li atorga la seva funció, no té una funció definida. Tothom aporta la seva i 

la fa servir a la seva manera. 

I depenent d’amb què ho relacionis no? 

Clar, el pot canviar d’espai, el pot canviar i que sigui un joc completament diferent. 

I dona resposta a diferents infants no?, que estan potser en moments diferents. 

I tant. Perquè cada infant ho farà segons l’interès que tingui en aquell moment. I 

això va relacionat amb el moment evolutiu que dèiem al principi. 

Són moltes preguntes [nom], que en el dia a dia no ens les plantegem eh [...]. 

Criteri 9. Quin tipus de joc permet a l’infant? 

Des d’un punt de vista més obert, si nosaltres podem anar anotant tot el que l’infant 

pot fer, bueno estem fent un recull que responent a les altres preguntes potser no 

fem [...]. 

És el que dèiem abans potser, que no té una funció específica per tant d’aquestes 

accions que permetrà l’infant te’n pot posar unes pinyes en uns pots i posar i treure, 

com les pot ficar en un cotxet i portar-les a passejar, com les pot portar a la cuineta 

amb un plat i amb un bol i des del joc simbòlic al joc imitatiu, a la construcció, totes 

les accions possibles són vàlides. 

O sensorial, totes. 

Jo també crec que aquestes preguntes, tant la 9 i la 10, seria molt interessant de 

fer en equip una anàlisi no? és a dir, quan tenim una sala de material plena de 

material amb molts de materials naturals, fer-nos nosaltres la pregunta de: aquest 

material perquè serviria? Per enfilar, per apilar, per fer construccions, per no sé 
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què... o sigui, crec que el fet de fer-nos aquestes preguntes i anotar-ho com a equip 

ens farà molt riques a quins materials tenim a la sala de materials, no? Perquè 

moltes vegades tenim un jo, o veiem en un infant una necessitat o una inquietud i 

dius, i ara què li puc oferir? Si disposéssim de com una, no sé si és ara “biblioteca” 

eh, com un buidatge dels materials que tenim que podem oferir-los. A més la 

riquesa que cadascuna de nosaltres en un material li pot veure una funció. 

I a més tu pots fer una hipòtesi de que creus que faran un joc i després et sorprenen 

fent una cosa que tu ni tan sols havies pensat. Si això ho comparteixes amb l’equip, 

totes encara ens anem enriquint més. 

[...] Si havíem fet un buidatge de les pinyes amb això, això i això, tu ho ofereixes i 

sorgeix una cosa que no teníem anotada ho anotem allà, i llavors aquella llista de 

propostes que pots oferir o que et permet la pinya va enriquint no? No sé, crec que 

són unes preguntes com per fer-nos pensar i fer aquesta biblioteca o... una mica 

això amb els materials de l’escola. 

I després també, a part d’això, que ho trobo interessant, també potser nosaltres 

acostumar-nos a trobar-nos a provar una mica els materials, que no ho fem abans. 

[Assentiments] 

Bueno, que potser no tenen res a veure amb les accions que faran ells no?, però.. 

No, però us enrecordeu quan [...] vam poder jugar-hi nosaltres durant uns dissabtes 

[...] Seguir fent-ho i no deixar de fer-ho no? 

D’acord, doncs aquesta pregunta aniria, segons el meu parer eh, més enfocada a 

recollir totes aquelles accions que els infants poden fer, les hàgim previst nosaltres 

o no. I després hi havia una pregunta en relació amb l’educador [...] és la número 

29 [...]. Llavors tenint les respostes a aquestes dos preguntes també ens permet 

veure què és el que nosaltres hem vist i hem previst i què és el que els infants han 

fet, i després tenir un recull que això a l’hora de seleccionar el material com deia la 

[nom] doncs ens pugui ajudar a escollir no? Per veure quin respon més al que 

nosaltres volem oferir.  
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Jo crec que sobretot perquè doni el sentit i el rigor no?, que has ofert un material 

amb un sentit. No l’has ofert “mira, perquè em sembla que...” o “perquè és el que hi 

ha...?” No sé, que hi hagi un sentit d’allò que ofereixes. 

Criteri 10. Permet el joc sensorial i el joc simbòlic?  

Vosaltres a les enquestes fèieu sempre molta referència, no sé si és pel fet de parlar 

d’elements naturals, al joc sensorial. Sempre al joc sensorial, el joc simbòlic no l’heu 

dit, ningú, en cap moment.  

Això m’has fet pensar ara quan ho he llegit. I això que a l’aula han jugat moltes 

vegades amb les fustetes fent veure que era el menjar.  

O un mòbil [...] 

O les culleres de remenar.  

És que ho veiem tan normal que ja ni tan sols ho veiem. [...] Perquè ho normalitzem 

tant que ja no ens n’adonem que ho fan servir com a joc simbòlic també. 

Però per això està bé que estigui aquí escrit. [...] 

Jo aquest any a l’acollida que només tenia fustetes i coses naturals, m’agafaven les 

fustetes i feien veure que eren nines i els hi feien la nina i la caseta [...] 

Doncs jo aquí potser recolliria a la pregunta 10 quins tipus de joc permet a l’infant, 

i en faria una menció dels quatre jocs: d’exploració, imitació simbòlic, 

sensoriomotriu, i presimbòlic. Esmentar-los, perquè si no a vegades potser no els 

tenim en compte [assentiments]. Però jo aquesta pregunta que aportava la teoria, 

no sé sí al que fa referència és si el mateix element dona peu als dos tipus de joc. 

Sí. 

I tant. 

No sé si això és interessant o no. 
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És un material inespecífic, per tant dona joc a tot, vull dir, li donen mil utilitats, 

precisament perquè és inespecífic. És aquesta la qualitat que permet que això 

passi, saps? 

Jo crec que el joc sensorial ja va lligat a que sigui un material natural perquè aquella 

pinya, o aquell blat de moro, que puguis desgranar, o aquella farina que puguis fer 

caure permet tot un tipus de sensacions. [...] El sensorial va molt lligat crec a que 

sigui un material natural. [...] 

Jo saps també que penso [nom] ara quan estàvem parlant d’això del joc simbòlic... 

crec que cada vegada com a escola estem canviant més eh, però som una escola 

o hem sigut una escola que ens ha costat molt oferir un material, per exemple [...] 

Quan a grans petits ja veiem que intentava un infant jugar amb nines o que feien 

joc simbòlic, ja els hi donàvem la nina, no deixàvem que fessin aquest simbolisme 

amb objectes que no ho eren. [...] Potser no ho deixàvem perquè ja de seguida li 

donaves l’objecte que estava imaginant, no? [...] 

Que crec que això també ens donarà peu a “donem-li el material” i que si amb les 

fustes o amb els pals fan culleres, que ho facin. No cal donar-li la cullera perquè ell 

ja li dona el simbolisme que hi falta. [...] 

A l’etapa de la llar no hauríem d’oferir simbolisme, només imitatiu, ja arribarà el 

simbolisme. Crec eh. No sé, tinc aquesta sensació. 

Cada vegada són més les llars d’infants que han tret cuinetes i nines, no n’hi han. 

[...] Tot és amb material inespecífic i ells ja creen les seves nines.  

Totalment d’acord. [...] 

És que fas anar molt més la creativitat, la imaginació... és que els hi tallem, els hi 

diem “té, ja tens això”. Cada cop són menys imaginatius, menys creatius, i ho vas 

veient al llarg dels anys. 

Perquè la cuineta no et deixa de limitar el joc. Et permet o un forn, posar o treure, 

o uns fogons... Si no ho tens això, tu t’imagines i crees. [...] 
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El joc d’imitació en teoria apareix abans perquè la simbolització requereix 

abstracció, que arriba una mica després. En el joc d’imitació, que el que volen fer 

és conèixer en pròpia persona els usos que tenen, el que fa l’adult, com cuina... no 

seria potser aquí on hauria de tenir aquestes olles, aquesta cuineta...? 

Ho farà igual amb una pedra, ho farà igual amb un pal. 

Encara que no tingui encara aquesta capacitat d’abstracció? 

Sí. Perquè els nens de la [nom] que tenien un any recent fet, imitaven com parlaven 

amb mòbil, amb una pedra o amb una fusta. [...] 

No sé perquè tenim la costum de donar-ho tan evident.   

Perquè és una motxilla. I ens hem d’anar traient. [Assentiments] 

D’acord, doncs queda clar que ha de permetre el joc simbòlic.  

Criteri 11. En quins aspectes concrets del seu desenvolupament incideix? Per 

exemple, en la sensorialitat, l’equilibri del cos, la imaginació o el llenguatge.  

Són exemples, és una mica, jo crec, que ens adonem de en què està incidint, no?  

Amb l’equilibri del cos és una passada quan teníem al pati aquells tronquets i hi 

feien equilibris. 

Si, però és igual. Amb taps també ho fan. Jo que he estat a grans aquests curs, ho 

han fet amb tot [...]. 

Criteri 12. Té una ergonomia adequada al cos de l’infant? 

[...] Això em fa pensar en els sacs de sorra que teníem, que pesaven molt i no els 

podien arrossegar, fins que els vam posar una corda. I aleshores quan vam posar 

la corda van començar a jugar [...]. Ens vam adonar que alguns que pesaven molt 

no els feien cas. Vull dir que sí s’ha de tenir molt en compte. 

Sí, però també, jo ho plantejaria també com un repte, no? 

Sí, però han de tenir la opció. Si pesa tant que és impossible fer res, no fan res. 
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Ja, però l’opció de provar-ho no, de dir ostres aquest pesa molt, no el puc agafar, 

agafaré el més petit. [...] 

El que passa que la forma del sac o el que transportava no els deixava fer res, 

llavors realment no responia a aquesta ergonomia adequada, penso, no ho sé.  [...] 

O sigui, entenc que sí, ha de tenir una ergonomia adequada, però oferint diferents 

possibilitats. També potser els hi poses una fusta molt grossa que no agafaran 

perquè veus que no la podran agafar, però potser el que fan és saltar no? 

Donar-li una altra utilitat. Ja la trobaran. [...] 

Criteri 13. Compensa les desigualtats materials de l’infant, oferint-li models 

diversos? 

Aquesta fa referència a una pregunta de l’enquesta que us vaig  posar sobre si 

coneixíeu a quins materials tenia accés l’infant fora de l’escola.  

Això no ho sabem. Sabem què fa l’infant a casa seva, podem saber com menja, 

com dorm, però amb què juga, si el dia a dia t’expliquen “que li agrada molt jugar a 

això o a lo altre” sí, però a quin tipus de material té accés aquell nen... Potser quan 

eren més petits i els presentàvem per exemple el sorral “oh, no ha tocat mai la 

sorra” això sí que era molt evident, però si ha jugat amb farina, amb pinyes, amb 

pedres o amb aigua, no ho sabem eh! Ni ho preguntem. 

No. [...] 

Crec que no ens hem plantejat mai eh compensar les desigualtats.  

No, al revés. Al començament de curs sí que preguntem a què els agrada jugar,  

que hi ha l’enquesta aquella, i et diuen “els agraden molt les pilotes, o els cotxes” i 

llavors què fas, mires els primers dies de posar cotxes o pilotes perquè saps que a 

aquells nens els agraden. És al revés, no per equilibrar sinó perquè conegui algo. 

[...] 
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Doncs a mi m’ha fet rumiar [nom] perquè als principis de curs passem una enquesta 

a les famílies preguntant, i preguntem amb què juguen, i ens posen “li agraden molt 

les pilotes”, però no anem més enllà. 

La pregunta és la joguina. Nosaltres preguntem la joguina.  

No quin tipus de material. 

I potser l’infant no té elements naturals a casa, però sí que si cada vegada va al 

camp perquè els seus avis tenen una casa al camp i hi pot jugar i li deixen jugar 

amb les pedres i amb els pals, ja està tenint aquest accés, no? 

I tant. 

Però hi haurà infants que potser no hi van en tot l’any, o un cop a l’any a la natura. 

O que no li donen valor, potser sí que hi van però les famílies no tenen en compte 

que aquelles pedres poden servir per jugar no? [...] 

O el no voler que s’embrutin, o el no voler que es mullin, “ai, que et tacaràs la 

samarreta” [...] 

Criteri 14. Afavoreix les relacions? Permet el joc compartit? De quin tipus? 

No es preveu en cap criteri teòric que el material permeti el joc individual i el joc 

compartit. No se’n fa referència en aquest sentit.  

Home, jo ho robo important a observar. 

[...] Afavoreix les relacions? No m’ho havia plantejat.  

Però alhora hauria de permetre també el joc individual no? [Assentiments] [...] 

Jo crec que també depèn del material. Perquè si és una taula amb una mica de 

farina i quatre potser, no és que sigui individual, però potser la concentració que té 

aquell infant en aquell moment és un altre que si hi ha caixes de cartró al pati 

gegants on es poden muntar una caseta o una cabana, o algo que sembla que sigui 

més grupal.  
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També depèn del procés maduratiu dels infants no? Un nen petit gran jugarà molt 

individual, un nen de grans grans jugarà més amb un col·lectiu.  

Criteri 15. Com es relaciona l’infant amb el material? 

Jo crec que va molt relacionada a la 8 o la 9, sobre quines accions i quin tipus de 

joc permet. 

Llavors podria anar englobada en una d’aquestes? 

Sí.  

Criteri 16. Quanta estona hi juga? 

Si li crea interès no? 

Va relacionat amb l’interès? 

Què implica que un infant jugui 10’ a 20’? Crec que el que ens hem de preguntar 

és quin joc crea, quines accions fa, quines relacions troba, no?  

Com juga, al que li permet arribar... més que el temps que hi està. Vull dir, s’hi pot 

estar 10’ hi treure’n molt de profit o hi pot estar 30’ i no fer res.  

Exacte. 

Però un moment. Que estigui 30’ i no faci res no vol dir que aquell infant no li 

haguem de fer aquella proposta, enteneu-me, per mi sí que és interessant. [...] 

Però un moment. Tu trauràs... tu tens les pinyes, i un dels ítems és quanta estona 

juga. Si veus que els nens estan jugant 10’ – 10’ – 10’ -20’ – 10’ – 10’... això et farà 

canviar el material? 

No, però l’estona que hi juga em podrà fer observar tant el material com l’infant que 

hi està jugant. Aquell infant que hi està jugant 5’ o aquell que s’hi passa 1 h em 

servirà molt.  

No, però aquí el que pregunta és “quanta estona hi juga?” 
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Però la quantitat de temps no t’ofereix res a tu, no et transmet res. Et transmet la 

interacció que fa amb el material... però el temps? 

Quantes vegades hem dit “guau, s’ha estat una estona llarguíssima jugant amb la 

farina” què és correcte o no és correcte no ho sé, però que ho tenim compte... 

Però tu valores l’estona o valores el que ha estat fent amb la farina. 

Jo no parlo de valorar, parlo que nosaltres tenim en compte quanta estona hi juga. 

Ho tenim en compte, i ho parlem.  

Bueno, perquè fem aquesta expressió, però no crec que valorem el temps que hi 

ha estat l’infant. 

Clar, no és a nivell de minuts segons la Rosa. 

Si, potser pequem perquè diem frases que no hauríem de dir, però quan veig un 

infant que està gaudint d’un material natural, no dones importància a l’estona que 

s’hi està. Puc dir-ho [...] però al que jo dono importància és al que ha estat fent amb 

aquell material. [...] 

La cosa és si això ens aporta informació d’utilitat a nosaltres per valorar aquest 

material.  

No.  

M’aporta informació si hi ha estat 30’ en comptes de 1 h i 30’? 

No. [...] 

Perquè potser tenim una vella motxilla amb el tempo i no amb la qualitat o l’interès 

d’aquella proposta o d’aquell material.  

Criteri 17. És combinable amb altres materials? Amb quins? 

Ens interessa saber-ho? [Assentiments]. 

Criteri 18. Quina quantitat d’aquest material necessita? I quina disposició? 
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[Assentiments]. 

Criteri 19. Aporta qualitat sensorial? 

[Assentiments] 

Criteri 20. És ric quant a forma, color i material base? 

Aniria relacionada amb la d’abans no? 

Amb la d’abans. Una és la qualitat d’aquestes sensacions i l’altre és si provoca 

moltes sensacions. 

Sí, jo també les relacionaria totes dues. 

Criteri 21. És estructurador de la realitat? 

21.1. Respon a la relació causa efecte? Per exemple, si toques un 

cactus et punxes.  

21.2. Ofereix una resposta natural? Per exemple, el vidre si cau es 

trenca.  

21.3. Són objectes reals, en comptes d'una imitació d'aquests?  

Potser en els elements naturals no té tant de sentit, perquè aquests criteris eren a 

nivell general [...] Potser els elements naturals ja són autèntics en si, ja tenen 

aquestes respostes reals, no són imitacions mai. [Assentiments] 

Doncs potser ho podríem treure? Perquè ho fem encarat als elements naturals 

només.  

Clar, doncs jo sí que ho trauria. [Assentimets] 

Criteri 22. És de qualitat, quant a la resistència i la tolerància que presenta 

vers el joc previst?  

Jo aquesta la trauria, no la veig tan important. 
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Home, depèn, quan estàs a petits petits a vegades fiques una pinya i sí que has de 

provar, perquè si no deixa anar aquelles petites estelles... Jo quan he estat a petits 

petits he provat material eh amb la boca. 

Jo també. M’he posat molt de material a la boca [...] per provar. 

Jo crec que sí que és important la resistència. Si estàs a grans grans tens molt clar 

que si s’ho fiquen a la boca i li queda una pellofa se la traurà, però... 

o si és el cas d’una peça petita. 

Inclús la qualitat i la resistència va lligada a la seguretat. 

Però llavors aniria el 23 lligat al 24 no?, jo faria un dels dos. És segur? [...] 

Una cosa és la qualitat i una altra cosa seguretat. Va lligat, però són dos coses 

diferents. [...] 

Criteri 23. És segur? Dimensió, toxicitat, higiene… 

Criteri 24. Ser natural, fet de materials naturals o reciclat. 

Clar, això implica que no li ofereixis mai plàstic, ni...  

Sí, però tampoc és la realitat eh nostra. 

No, oferim molt de plàstic també. No joguina en si, però si material de rebuig de 

plàstic.  

Algo de plàstic sí. 

Bueno, igualment, com parlem d’elements naturals el suprimiríem directament, no? 

Però el tema reciclatge sí que el pots tocar en algun altre lloc [...]   

Criteri 25. Respon a les funcions i els processos que es volen afavorir?  

[Assentiment] [...]. 

Criteri 26. És acord al model pedagògic plantejat?  
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[...] Ho intentem. 

La deixem com a criteri a observar quan posem un element natural a l’aula? 

[Assentiment] 

Criteri 27. És estètic d'acord amb els valors que es volen estimular? 

Agradable, harmònic, ben conservat… 

[Assentiments] 

Criteri 28. Prèviament a oferir un material nou a l’infant… Quins coneixements 

previs es tenen i quines sensacions sorgeixen de la pròpia interacció amb el 

material des d'un punt de vista proper al de l'infant? 

[S’ha comentat anteriorment] 

Criteri 29. Quina és la seva actitud quan l’infant juga amb aquest material? 

Aquesta també és important eh! 

Sí, perquè repercuteix directament en el joc que l’infant faci amb aquell material. 

[Assentiments] 

Criteri 30. És sostenible? Afavoreix el reaprofitament de recursos en comptes 

del consumisme. 

Clar, aquí vam tenir un dilema fa un temps en si donàvem menjar o no donàvem 

menjar. Macarrons, pasta, cigrons, coses d’aquestes. Us enrecordeu? Jo aquesta 

crec que sí que s’ha d’avaluar i s’ha d’observar no? 

Potser si dos materials t’ofereixen més o menys el mateix, et pot ajudar a decantar-

te? 

I més respectuós amb el medi no? Abans es donava tot i ara ho mirem més. [...] 

Bueno sobretot quan havíem de pintar quan fèiem pintura amb iogurt amb colorant 

no? Allò era una burrada. Però oferir, jo que sé, doncs llimones perquè les puguin... 

Sí, però us enrecordeu que la xocolata la vam treure... [...] 
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Home, hi ha més materials amb els que pots fer el mateix [...] 

Que sigui material que sigui durador. 

És un criteri a observar per després valorar. 

Criteri 31. És accessible per l’escola?  

CRITERIS ESPECÍFICS DELS ELEMENTS NATURALS 

Criteri 32. És senzill? 

És important que siguin senzills? [Assentiments] 

Els elements naturals són sempre senzills? 

No [general] 

Criteri 33. És pròxim, quotidià? 

A mi aquest de quotidià em va agradar molt [nom], és molt interessant. O sigui, 

nosaltres no podem portar eucaliptus vivint a [lloc]. Però de l’entorn de [lloc] hi ha 

coses molt xules,  i això sí que no ho hem parlat mai. [...] 

Criteri 34. És autèntic? 

Aquí als elements naturals el deixaríeu? 

Què vol dir això? No em queda clar... 

Jo, sabeu com ho entenc? Us poso un exemple amb això d’autèntic. Unes pedres 

pintades, són autèntiques? Són pedres, però no són autèntiques. [Assentiments] 

[...] 

Manipulem els materials naturals? Seria així no? 

En referència a si està manipulat o no. 

Aquest exemple és molt clar. 

O real. És real o és fictícia aquesta pedra?  
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Llavors per exemple, el blat de moro l’hauríem de manipular amb panotxes? 

Jo ho oferiria. [...]  

No crec que sigui donar el valor a l’element a partir d’això, si té més valor perquè 

sigui autèntic o no, però si tenir-ho en compte, quan tenim dos elements. Quin és 

més autèntic un o l’altre? i això també què ens pot aportar. 

I també el fet de que pensem que, relaciona amb el criteri de les desigualtats [13], 

si un infant no ha tocat mai una pedra, quina li volem oferir com a escola, unes reals 

i autèntiques o unes que estan disfressades pintades de marietes?  

Eh! o en forma de cor, que n’hem tingut. 

[...] Que potser també està bé tenir-ne d’aquestes, però crec que primer potser hem 

d’oferir allò autèntic i real. 

De més a més. 

Criteri 35. Ofereix divesitat de possibilitats manipulatives? 

[Assentiment] 

Criteri 36. Proporciona informació de l’entorn: clima, estació de l’any…? 

[Assentiment] 

Criteri 37. Permet desenvolupar l’aprenentatge científic? 

[Assentiment] 

Criteri 38. Respon a la diversitat de l’infant? 

[Assentiment] Els elements naturals potser responen sempre a la seva diversitat, 

no? 

Sí, perquè no tenen una única intenció. Permeten que tothom li doni la seva intenció 

i el seu sentit. No és un joc tancat. 
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El podríem suprimir? Per què és una característica que sempre tenen els elements 

naturals? [negacions i assentiments] 

Si, jo penso que la podries suprimir. 

Clar, si sempre ho compleixen potser no cal ja observar-ho. 

Criteri 39. Afavoreixen el joc d’exploració? 

Jo crec que això ja a la pregunta sobre els tipus de joc que fan, especificant-los 

potser ja ho cobriríem. 

Criteri 40. Estimulen els 5 sentits? 

Entenc els 5 sentits alhora. 

Alhora? 

És de més qualitat un element natural perquè estimula els cinc sentits alhora? O no 

cal? [negacions] 

Jo crec que cada element aporta les seves qualitats. 

Jo penso que no cal. 

Jo crec que és difícil no? [...] 

No cal, no és necessari. 

Criteri 41. Ofereix sensacions agradables? 

Aquesta tampoc eh! 

O desagradables! 

Les desagradables també s’han de viure. 

Perquè a tu et pot agradar i a mi em pot desagradar. 

 El fang hi ha nens que no... però s’ha d’oferir. Proporcioni el que proporcioni, 

cadascú... 
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Criteri 42. Respon a l’interès de l’infant?  

No sé si és diferent o no a la motivació. Una cosa potser és que el material sigui 

motivador i pugui motivar, i l’altra és potser l’interès que té l’infant sense veure 

aquell material. A aquestes edats pot ser? O a l’infant li interessa un objecte perquè 

el veu? 

Jo penso que els interessa perquè el veuen no? 

Potser aquesta pregunta podria anar a “respon a la inquietud de l’infant?” Vas 

directament al que a ell l’interessa, el que a ell li inquieta. O sigui, un material nou 

segurament hi aniran tots a mirar-lo, perquè interessa veure’l, perquè provoca i tal, 

però respon a la seva inquietud pròpia? 

Llavors seria en relació amb si respon a les necessitats que l’infant expressa? Que 

l’hem mencionat abans. Podria ser el mateix? [Assentiment] 

Criteri 43. És coherent amb les capacitats de l’infant? 

Hauria de ser-ho. 

Això no es repeteix amb un punt d’abans? Per què coherent amb la capacitat de 

l’infant... no hem parlat abans ja de les etapes evolutives o de la seguretat... penso 

que ja seria repetir aquesta. 

Hem parlat del moment evolutiu, de si el material era adequat al seu moment 

evolutiu. Aquí entenc que si tu li poses sorra a un infant que se la fica a la boca 

potser no li has de posar perquè no té la capacitat d’aguantar-se. [Assentiments] 

Perquè no és el seu moment evolutiu d’això.  

Si, això ho tenim molt en compte, si és coherent o no el material. [...] 

Criteri 44. Fomenta la descoberta i l’experimentació? 

[Assentiments] 
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Criteri 45. El fet d’incorporar-lo a l’aula substitueix la seva presència a l’espai 

exterior? 

Aquesta és bona eh! [...] 

Hi ha molt a dir amb això. No hauria de substituir. 

Ho hem de tenir en compte llavors? 

Si [general] 

Quan posem un material a l’aula hem de tenir en compte que no estigui substituint 

la seva presència a l’exterior. 

Criteri 46. Se’l pot posar a la boca? 

Va lligat amb seguretat, moment evolutiu... 

Si 

Criteri 47. És respectuós amb el medi? 

Aquí penso que no té relació amb la sostenibilitat que hem mencionat abans, sinó 

més relacionat amb si podem treure aquest element del medi. Si estem respectant 

el medi quan nosaltres l’incorporem a l’aula.  

Quan arranquem les floretes de romaní del pati per entrar-les a dins? 

O quan anem a la platja i agafem quilos i quilos de sorra. 

I pedres. [...] 

Home, a vegades ho comprem.  

Clar, però llavors ja no és sostenible. [...] 

Està bé tenir-ho per plantejar-se. 

VIABILITAT DE LA PROPOSTA 
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[...] Aquestes serien les orientacions que nosaltres podem tenir en compte abans, 

després, en un llistat... això ja dependrà de cadascú com treballi, per la nostra 

observació de la interacció dels infants amb els elements naturals. En què creieu 

que us podria ajudar a fer aquestes observacions? Deia la [nom] a l’hora de 

seleccionar potser... 

Jo crec que a l’hora de seleccionar i saber quins materials volem, a saber quan els 

hem de posar a petits, grans... segons el moment evolutiu. I a mi m’ha fet plantejar 

moltes coses sobre el tipus de material. Entén-me, a mi al dia a dia em servirà 

moltíssim si tinc aquests criteris ben a prop. 

També jo crec que en enriquir-nos no? En buscar riquesa en materials, no quedar-

nos amb el primer material o amb el que sempre hem fet servir, sinó en menjar-nos 

una mica el cap diguéssim, fer-nos culturalment una mica més riques a nivell de 

material i de recerca. 

I si ho compartim a més, sortiran moltes més opcions. Per tant ens afavorirà a totes. 

[Es mostren els resultats de les enquestes que exposen la situació de l’escola quant 

a compartir la informació recollida de la interacció dels infants amb els materials: 

amb qui ho comparteixen, quan i eines de recollida d’informació]. 

[Mostren acord amb què els falten moments en què reflexionar i creuar impressions 

sobre la interacció dels infants amb els materials amb la totalitat de l’equip educatiu] 

Sí. 

Totalment d’acord. 

Si ens arriba al sector, ja és molt. 

[Es fa la proposta en dos passos: 1. Documentar de la manera habitual la interacció 

dels infants amb els materials. 2. Compartir amb carpetes virtuals o físiques de 

documentació amb seccions de material]. 

Ho trobo molt interessant. 
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Molt interessant, ja si fem això [nom] i aconseguim que una vegada cada no sé 

quantos puguem compartir les imatges, les documentacions, i una miqueta les 

reflexions sobre aquell material, serà súper ric. 

Sí, estic totalment d’acord. Ojalà es pogués fer tot això. 

El que potser per facilitar-nos la feina seria interessant fer-nos una graella, no? Ara 

parlo per mi eh, perquè per exemple fotografies i anotacions en faig, però el que és 

amb el material graelles no n’he fet. Potser seria l’hora de fer-ne no? 

Jo crec que aquestes orientacions són tantes, i has de respondre tantes coses que 

hauríem d’estar molt present en aquell moment amb aquell material i aquelles 

accions, i després respondre totes aquestes orientacions. Per poder portar-ho a 

terme i poder després enriquir-nos. 

Sí, perquè és bastant ampli. 

No sé si una graella ens ho agafaria tot en el moment. 

Potser és una observació que en comptes de fer-la en una setmana amb graelles, 

l’heu de fer al llarg d’un any, anar fent... anar incorporant informació. Potser el que 

és més interessant és anar ordenant aquesta informació dins la carpeta. 

[Assentiments] 

I la continuïtat. 

Clar i al cap de tres anys ja tindríem una carpeta xula. 

Sí, ho veieu viable com a manera de treballar? Que no us suposi una càrrega extra. 

[Assentiments] 

Alguna cosa més a dir? 

Que els ítems que ens has posat a mi m’han fet pensar moltíssim. Hi havíen coses 

que no havia pensat en tot aquest temps. Però que no hagués pensat mai eh. 

Sí, jo també. Hi havia algun ítem que no m’havia plantejat. 
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Jo també crec que si aconseguíssim fer un estudi tan ric com el que tu ens 

proposes, amb aquests ítems i tal, llavors és molt més fàcil d’argumentar, d’explicar 

i de comunicar a les famílies perquè poses aquest material. Perquè moltes vegades 

les famílies quan arriben a l’escola s’angoixen per veure un material i no un altre, 

no? Llavors crec que això ens farà tenir arguments per poder dir a les famílies és 

que això ho tinc per això, per això i per això. És que el teu fill està en aquest moment 

i ara hem provat que amb aquest material... saps, que crec que a nivell també 

professional ens ajudaria molt com a escola. [...] 

Però [nom] aquesta por de les famílies, a la graella que ens has ensenyat era curiós 

perquè hi havia coses de material que comentem més amb les famílies que amb 

l’equip.  

Bueno, perquè les famílies les veus cada dia, no? I a l’equip el veus els dilluns. [...] 

Potser ho compartiu a través de la documentació [...] Potser a través de la 

documentació que veuen les famílies que ho esteu compartint no? 

Bueno, i en el dia a dia penso que a vegades també comentes. En canvi amb l’equip 

només els dilluns. És el que dic, hi ha companyes que només veiem els dilluns. 

Llavors és més fàcil comentar segons què amb la família no? La tens més a l’abast. 

I aquest punt que fica infants [nom] a què es refereix? 

Que ho has compartit amb els infants. No? Si aquell material que estava a grans 

sobretot com la farina “oh, veig que estàs tocant la farina”. No ha sigut això? 

Sí. Algú que expressava que ho havia compartit amb els infants. Pot ser parlant-ho 

o pot ser també amb la documentació, que moltes vegades la poseu al seu abast i 

la poden veure. 

Bueno, doncs ja hem acabat! [...] 

Ho farem eh noies. Proposem-nos-ho. 

Home, això dóna peu a una investigació acció, la teoria ja està feta i falta l’acció 

[...]. 
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Quan vam dir que al passadís posaríem fotos dels espais també vam dir “ostres no 

tindrem temps” i mira, portem dos anys fent-ho, no? 

Si, dos cursos. 

I us ho mireu? 

Si [generalitzat]. 

Bueno. 

Per això et dic, que a poc a poc, sense pressionar-nos massa, són coses que es 

poden anar millorant. [Acomiadament]. 


