
DILLUNS, 12 MARÇ 2012 T E N D È N C I E S LAVANGUARDIA 21

A Espanya hi ha 781.415
futbolistes federats,
dels quals 124.356 són
de la Federació Catalana

De 73.240 escolars federats a
Catalunya, el 97,2% són nens
i només el 2,8% són nenes

La majoria dels escolars
catalans federats ho són
en futbol, amb 66.032 nens
i 1.455 nenes

Els escolars que
practiquen futbol sala són
5.152 nens i 601 nenes

nen sap fer una puntada de peu a
la pilota, millor o pitjor, els teus
errors o falta de qualitat queden
compensats amb els altres com-
panys i permet que moltes per-
sones participin i juguin juntes;
totes aquestes característiques el
converteixen en un joc atractiu i
fàcil per al pati o el parc”, afegeix
Reyes. Un esport com el bàsquet,
en canvi, necessita més prepara-
ció per començar a jugar: saber
fer botar la pilota, la tècnica per
encistellar... Aquest professor re-
coneix que quan es va decidir re-
tirar la pilota els divendres, als
alumnes els va costar d’adaptar-
se, encara que no van trigar gaire
a acostumar-s’hi. “Al pati tenen
diferents espais, una xarranca, i
si volen podem practicar acros-
port –un esport en el qual es cre-
en figures humanes–; l’objectiu
no és apartar el futbol, sinó con-
viure-hi, que els alumnes tinguin
alternatives de joc i elegeixin”,
afegeix.
Aquesta és la filosofia que tam-

bé segueixen al centre Thau: con-
vivència i diversitat. Ja fa tres
cursos que van retirar la pilota de
l’esbarjo els dijous. Què va passar
llavors? “Els nens jugaven a imi-
tar personatges de sèries de di-
buixos, a tocar i parar o a fet i
amagar, però no sortien d’aquí.
Els alumnes deien que el dia
sense pilota era el pitjor de la set-
mana i d’alguna manera ens vam
adonar que hi havia un punt de

creativitat soterrat”, recorda Oli-
vares. Entre els deures, les acti-
vitats extraescolars, la televisió,
la videoconsola i el temor dels pa-
res a deixar-los sols, els nens te-
nen cada vegada menys temps
per jugar. “L’escola fa ara la fun-
ció del carrer, de la plaça de tota
la vida on els nens jugaven, el pa-
ti és ara aquesta plaça”, continua
Olivares.
D’aquí que aquest curs hagin

iniciat un projecte educatiu en-
torn del joc. Han recuperat ac-
tivitats tradicionals amb l’ajuda
de l’expert Oriol Ripoll, els tutors
i els professors d’educació física
s’hi han implicat i treballen
aquests aspectes amb els alum-
nes, i els monitors del pati i de
l’hora del menjador també han
estat formats i aprofiten el ma-
terial de gimnàstica.

Dijous, u de març a les 10.30
hores a l’escola Thau. Els alum-
nes de primer i segon curs surten
al pati i formen diversos grups de
manera espontània. Uns fan cur-
ses de sacs –a la imatge–, d’altres
juguen a la xarranca, altres al
paracaigudes, diversos alumnes
llancen indiaques enlaire mentre
uns nens agafen patacons, els
col·loquen a terra i els piquen
amb una sola de sabata. Els mes-
tres els observen, dinamitzen el
joc, però són els alumnes els que
porten la veu cantant. A les clas-
ses han fabricat ells mateixos
moltes d’aquestes joguines –com
les indiaques o els patacons– i els
professors aprofiten per ense-
nyar matemàtiques o treballar
l’expressió oral mitjançant el joc.
Per exemple, els alumnes han de
preguntar als seus pares a què ju-
gaven quan eren petits, explicar-
ho a classe i després escriure so-
bre això. Amb totes les redacci-
ons, creen un llibre.
En general el pati es veu com

un espai neutre on els alumnes
elegeixen, però no és així, indica
Marín. “La distribució, la varie-
tat d’espais, el fet que la pista es-
portiva ocupi el lloc central... tot
influeix en el joc dels alumnes”.
adverteix. Com més divers sigui
el pati –pistes, elements naturals
com arbres i zona de terra– i més
jocs hi introdueixin els mestres,
més gran és la llibertat que tenen
els alumnes a l’hora de jugar.c

L ’ESPAI CONDICIONA

Com més divers
i més elements
té el pati, més gran
és la varietat de jocs

ROSER VILALLONGA

CONVIURE

L’objectiu és conviure
amb el futbol
i donar alternatives
als alumnes

D ijous sense pilota al
pati. El futbol ha colo-
nitzat l’esbarjo, com a

la vida mateixa. La vida és
futbol, o gairebé. Diguem que
la vida de cap de setmana de
molts pares amb els fills és
només Barça, o gairebé. Així
que benvinguda sigui la idea
de l’escola Thau, encara que
només sigui perquè ens ado-
nem de les immenses possibi-
litats del temps per jugar i de
com és de necessari que es
fomenti la imaginació dels

nens si no volem convertir-
los en uns autòmats.
En escoles amb patis petits,

la pilota ho envaeix tota i
condemna la resta de jocs al
racó. Que difícil que és així
jugar a l’aeiou, o a fet i ama-
gar, al vòlei, al bei-blade (una
baldufa moderna)... A més a
partir del cinquè curs, el fut-
bol sotmet els jugadors a una
espècie de selecció natural,
segons la qual les poques ne-
nes que aconsegueixen ser a
l’equip tenen el paper ingrat
de porteres. De joc inclusiu a
excloent.
Més enllà dels problemes

d’espai, alguns mestres cre-
uen que hi ha un conflicte

pedagògic. El problema no és
que la diversió infantil giri
entorn d’una pilota. Ningú no
ho discuteix. El problema és
que quan no hi ha pilota a
l’escola els nens s’avorreixen,
no saben què fer ni a què ju-
gar, i això preocupa. La creati-
vitat infantil s’ha esfumat? Si
això passa al pati, on almenys
hi ha pilota, què succeirà a
les llars en què regna la 3DS,
la Play o la maleïda tele, au-
tèntiques màquines esterilit-
zadores de la curiositat inna-
ta dels nens. Feu-vos aquesta
pregunta mentre intenteu
recordar quin és l’últim joc a
què vau jugar amb els vostres
fills.

J O C S O B L I D A T S ?

EL PATI, ESPAI EDUCATIU
L’esbarjo no és només un lloc
on els nens poden córrer lliu-
rement. També és un lloc en
el qual cal continuar la tasca
educadora, coincideixen
Agustí Olivares i Imma Ma-
rín. Els jocs aporten noves
maneres de relacionar-se
amb els companys de classe,
ensenyen normes, generen
conflictes que cal aprendre a
resoldre. “Alguns mestres
creuen que no s’ha d’interve-
nir a l’hora del pati per garan-
tir la llibertat, però no és
cert. La llibertat a l’esbarjo es
millora aportant elements de
joc diversos i diferents espais
on els alumnes puguin estar,
no es tracta de dirigir, sinó
d’acompanyar”, assenyala
Marín.

PATACONS O ‘TAZOS’
Divertir-se no és gens car.
Les videoconsoles modernes
Wii o els helicòpters telediri-
gits que aquest Nadal passat
es van posar de moda ultra-
passen els 100 euros, i sí, són
entretinguts. Un patacó o ta-
zo fet amb un tros de cartró
també ho pot ser. És el joc
estrella entre els alumnes de
primària del centre Thau, per
exemple. Aquests estudiants
han agafat baralles de cartes
velles i les han dividit en ter-
ços. Les retallen i en fan un
patacó quadrat. Dibuixant
unes línies al terra del pati
poden crear un camp on els
poden disparar. Una variant
del joc inclou un tros de sola
de sabata vella –nova també
serveix per al joc–. Col·lo-
quen els patacons al camp i
llancen la sola de sabata –en
general la part del taló–. Gua-
nya qui té una punteria més
bona i més patacons encerta.

XAPES
Las tapes de les ampolles de
refrescos també poden servir
de xapes. Es fan servir de
forma molt semblant als pata-
cons o tazos, encara que Oli-
vares assegura que entre els
alumnes triomfa la variant
del “futbol-xapa”. Els alum-
nes dibuixen un camp i dispo-
sen les xapes com si fossin
jugadors. Amb una bola de
paper, per exemple, es fa la
pilota de futbol.

BALES
Termes com tute o guà són
desconeguts per a molts nens
d’avui dia. Olivares ha inten-
tat introduir les bales entre
els alumnes del primer curs,
però creu que funcionaran
millor amb els alumnes
grans.

INDIAQUES
Una altra joguina que els
alumnes poden fabricar per
si sols. Amb cartró, paper,
cinta adhesiva i altres materi-

als es construeix una espècie
de cilindre, amb la base més
ampla i pesada i tires a la
part superior. Les indiaques
es llancen cap a amunt i els
nens han d’agafar-les. També
es juga fent puntades de peu
a les indiaques.

XARRANCA
Amb un guix es dibuixen a
terra deu quadrats amb núme-
ros a dins. Cal llançar una
pedra a cada quadrat, seguint

l’ordre dels números, i com-
pletar la figura saltant a peu
coix sense caure a la casella
on hi ha la pedra.

CORDES I GOMES
La corda permet jugar en
solitari o en grup, amb dos
nens que la mouen i altres
que van saltant. En general
es canta una cançó mentre se
salta. Les gomes són dife-
rents, es col·loquen a l’altura
dels turmells i cal saltar-hi
entremig.

EL FUTBOL,
L’ESPORT AMB
MÉS PRACTICANTS

Alumnes de Thau juguen amb patacons

El futbol sala

EL NOU CARRER

El pati ocupa el lloc
de la tradicional
plaça del poble,
el temps de joc lliure

Nens autòmats

Més en camp gran

Susana Quadrado
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La pilota, cosa de nensEspanya i Catalunya

Curses de sacs.
Alumnes de primària
del centre Thau juguen
el dia sense pilota

ANÀL IS I

]Quan els nens juguen al carrer es creen
grups diversos, de nois i noies de diferents
edats. Uns aprenen dels altres. Així es trans-
meten els jocs. Però ara els nens juguen molt
menys lliurement, al carrer o a la tradicional

plaça del poble. Alguns jocs han quedat,
doncs, unamica oblidats. Agustí Olivares, pro-
fessor del centre Thau, explica que el projecte
educatiu que duen a terme ha aportat noves
alternatives de joc als alumnes,


