Espai
familiar
d’experimentació
i joc lliure
(0-8)

Qui som
Com vem començar aquesta història...
…fa uns anys vem començar el taller de joguines coincidint amb el naixement del nostre primer fill, amb la idea de divertir-nos creant objectes amb els que els nens podien
jugar. Poc a poc la curiositat cap a crear un material didàctic de qualitat va anar creixent
i el que va començar essent un joc de grans i petits, avui en dia ha esdevingut un ofici.
Vam anar augmentant el material i millorant els acabats, fins que hem assolit un producte amb cara i ulls i de qualitat que oferim a particulars, escoles i centres educatius.

Què és per a nosaltres el joc
El joc és un dels camins a través dels quals els nens/es adquireixen coneixement, és
Font d’aprenentatge. Diriem que el joc és un dels primers llenguatges de comuncació i
diàleg per a un infant, ja sigui individual o compartit, fa que l’individu es comuniqui amb
el seu entorn i prengui conciencia de sí mateix.
L’experimentció amb l’exterior comença ja dins de la panxa de la mare i des del neixament de l’infant el material amb el que juguen i la forma en què l’utilitzen farà d’aquest
meravellós moment un viatge fantàstic acompanyat d’amor i comprensió.
Una de les coses en la que ens hem fixat en aquest viatge és que la lliure manipil·lació
d’objectes quotidians que no considerem propiament joguines, ajuda a l’infant a desenvolupa i reforçar la seva personalitat. Observar-los sense intervenir en el seu espai
d’experimentació és una actitud que hem de practicar sovint, però d’altra banda també
som nosaltres els que hem d’apropar a l’infant aquest material per que pugui experimentar amb ell lliurament.
Ens hem fixat també que com més complicada és una joguina més depenent de l’adult
fem al nen/a, una joguina apropiada per a l’edat i les seves inquietuds farà que aquest
infant se sentí feliç i tranquil amb sí mateix i el seu entorn. Això generarà un ambient de
pau i calma en la relació familiar i el seu dia a dia.

Teoría de les peces soltes:
joc lliure i cerativitat
Als anys 70 un artista i aqrquitecte anomenat Simon Nicholson va publicar un article
titulat “La teoria de les peces soltes”. Un important principi per a la metodologia del
disseny: tothom pot ser ceratiu, només cal temps i espai per crear. Nicholson considerava primordial donar prioritat als infants, la manera de fer-ho és crerar entorns rics,
amb materials poc específics que generin processos de joc oberts i de descoberta. Espais lliures on els infants no seran jutjats, experimentant sense prejudicis en un entorn
interactiu. Aquests objectes sense finalitat lúdica que permet a l’infant a experimentar
i descobrir la seva creativitat. L’infant pot escollir com utilitzar aquests materials inespecífics, sense una finalitat concreta, que afavoreixen al procés d’aprenentatgen obert,
guiat pel propi interès. El joc amb peces soltes ofereix possibilitats infinites i estimula
la creativitat, el pensament divergent i la resolució de problemes que surgeixen en el
pensament creatiu.
Aquesta és una de les nostres fonts d’inspiració per a crear aquest Espai d’experimentació i joc lliure.

Presentació del projecte
L’espai d’experimentacó i joc lliure 0-8 està pensat per a nen/es d’ entre 0 i 8 anys d’edat. No vol
dir que no hi puguin accedir nens/es més grans d’edat.
L’Espai és pioner en el seu àmbit i consta de material de qualitat, educatiu i de línies pedagògiques
de renom. Despleguem de 40 a 100m2 d’espai de joc. Tot el material el construim nosaltres artesanalment amb fusta noble i acabat amb olis i pintures ecològiques que respecten el medi ambient.
Està cobert amb una assegurança RC per si cap nen/a es fes mal durant el seu recorregut. L’espai
consta de diferents ambients que acosten als infants a un món de sensacions on ells són els protagonistes. L’Espai sembla construit pels propis nens, es mostren còmodes, segurs, curiosos i actius.
Durant el recorregut lliure de l’espai a explorar s’ofereix als infants la possibilitat d’experimentar
sobretot amb la fusta i amb altres materials fent volar la imaginació en el joc simbòlic i sensorial,
amb l’objectiu de fomentar la curiositat i les ganes d’experimentar …i moltes altres coses que se’ns
escapen. En definitiva estem parlant de creixement personal. El que volem despertar és la curiositat
dels infants amb ganes d’entendre el món fent-se preguntes.
Tots aquests materials són per a que els infants juguin lliurament, la nostra funció més important és
acompañar-los en el seu camí d’exploració, escoltant les seves necessitas i observant els seus moviments, la nostra presència hauria de ser lo més silenciosa possible per a no condicionar al nen/a en
el seu viatge. Un ambient de calma ajudarà a una comprensió mutua entre infant i adult.
L’Espai d’Experimentació i joc lliure consta dediferents materials que es poden clasificar en siferents
espais:
-Estructures de psicomotricitat: estructures pikler
-Joc sensorial: memoris de textures, campanes afinades i joc simbòlic.
-Construcció (blocs i trencaclosques),
-Sorral de cereals: sorral amb blat de moro, cullerots i tubs de conexió.
-Espai de relax i calma: coixins, nines/os, hamaques.
Tot això posat en harmonia, fa d’aquest taller un espai màgic per als infants.

Psicomotricitat
Estructures basades i inspirades en Educació Pikler. Aquest material és especific per a
desenvolupar la coordinació de moviments i la seguretat en un mateix.

Balancins de fusta

Tarimes per gatejar

Joc sensorial
Memoris de textures per a desenvolupar el sentit del tacte i la intuició, i jocs amb
campanes afinades per desenvolupar l’auditiu i treballar la concentració. Tot el material
amb el que treballem ja siguin els blocs de fusta natural o el material més específic, està
treballant i desenvolupant el joc sensorial.

Memori de textures

material que oferim en aquest espai: cercles
interconectats per a recrearse en el moviment
ondulant i les tres dimensions. Picarols gegants
per a gatejar,monotaburets per a experimentar
amb la gravetat. Campanes afinades i un mémori de textures.

Campanes afinades

Construcció
Blocs i trencaclosques
En aquest espai hi ha un seguit de material per a la construcció i joc creatiu :

Cilindres de tamanys

Monotaburets

Cactus

Construcció lliure

Espai de relax
Espai dissenyat per a la calma, consta de coixins farcits de palla que donen un ambient
càlid i tranquil una olor i un tacte molt relaxant i natural on els nens/es, mares i pares
podràn descansar. Amaques per a que els nens/es s’hi puguin estirar i gronxar i unes
estores amb amaques-bressol amb nines/os de llana natural, amb els que els nens/es
interactúen cuidant-los, explicant contes, fent-los dormir,….

Sorral de blat de moro
El sorral és un dels jocs estrella, nosaltres el fem amb blat de moro dins
de 3 grans caixes de metre per metre, amb tot un seguit de material:
cullerots de fusta, sedassos de diferents dimensions, embuts i tubs entre
d’altres per jugar experimentar amb el blat, i conectat amb un circuit de
tubs amb d’altres caixes. Permet als infants experimentar amb un material
natural que a més està dotat d’una acústica i un tacte molt agradable i
sensorial.

Tot aquest material integrat i convinat harmònicament, és el resultat d’un
espai de joc de qualitat ideal per a estimular, encuriosir i divertir durant
hores als més petits, de forma natural i lliure, sense normes de joc. Estimulant valors com: compartir, respectar, ajudar, entre rialles i emocions.
Aquesta activitat està pensada per a estar oberta durant tot el diaque duri
la festa-festival o a hores convingudes i que els nens/es que hi participin
puguin entrar i sortir lliurement, pero acompanyats d’un adult responsable no és una “guarderia”, el monitor que s’encarrega de l’espai, es fa
càrrrec del bon funcionament de material.
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