
Guia de treball

Idea:

ELS ESPAIS DE JOC DE BADALONA 
COM VOLEM QUE SIGUIN?
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Els espais públics els utilitzem per a moure’ns, jugar, estar, compartir,
descansar, etc. En un ciutat hi ha molts espais públics: carrers, places, parcs,
cantonades, espais de joc. L’ajuntament s’encarrega d’aquests espais, però
tothom pot ajudar a cuidar-los i millorar-los, nens i nenes també!

QUÈ ÉS UN ESPAI PÚBLIC?

QUÈ ÉS UN ESPAI DE JOC?

Un espai de joc és un espai públic on  nenes i nens podem jugar, aprendre, 
descansar,  xerrar, compartir, intercanviar, cuidar, experimentar,  etc.  
Nenes i nens podem ajudar a millorar els espais de joc per a que siguin:

coeducatius, si fem les activitats amb equitat sense que importi el sexe, 
el gènere, l'origen, l'edat, ... i puguem trencar amb estereotips.
cooperatius, si col·laborem i no competim.
comunitaris, si convivim amb altres persones amb diferents 
necessitats i capacitats.
experimentals: si aprenem de l’entorn natural a soles o en grup.

PRESENTACIÓ
Aquesta guia vol ajudar-vos a conèixer una mica més com són els espais
de joc de la ciutat, pensar com voleu que siguin i concretar les propostes
de canvis i millores que heu de fer al Govern de l’Ajuntament de Badalona.
Aquest és l’encàrrec que l’alcaldessa va fer al Consell dels Infants (CIB) en
el Plenari del 15 de novembre de 2017.
Des de Col·lectiu Punt 6 hem preparat aquesta guia per a vosaltres. Som
una cooperativa d’arquitectes, urbanistes i sociòlogues que treballem per
repensar els espais de les nostres ciutats des d’una perspectiva de gènere
per tal que no reprodueixin cap tipus de discriminació. Hem fet aquesta
guia amb molta il·lusió i amb la col·laboració de la secretaria tècnica del
Consell dels Infants de Badalona i dels serveis tècnics de Mobilitat i
Vialitat, i d’Educació de l’Ajuntament. També hem parlat, abans de fer-la,
amb nois i noies que coneixem d’altres pobles i ciutats per a que ens
ajudessin a pensar el seu contingut.
Esperem que a cada centre educatiu genereu un munt d’idees que acabin
sent propostes que transformin els espais de joc d’acord, també, amb la
vostra mirada. Posem-nos, doncs, mans a l’obra!
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El Consell dels Infants de Badalona té la missió de revisar com són els
espais de joc i donar idees per millorar-los per a que siguin espais
coeducatius, cooperatius, comunitaris i experimentals.

QUINA ÉS LA NOSTRA MISSIÓ? 

PER A QUÈ SERVEIX AQUESTA GUIA? 

En aquesta guia hi ha activitats individuals i grupals per a que pugueu 
ajudar a millorar els espais de joc. 

Amb aquestes activitats podem:
INFORMAR-NOS de com podem fer que aquests espais siguin 
coeducatius, cooperatius, comunitaris i experimentals. 
DESCRIURE com són els espais de joc que hi ha a prop del nostre centre 
educatiu i com els VALOREM.
PROPOSAR idees a l’Ajuntament per millorar aquests espais de joc.

Pensar i acordar criteris per canviar els espais de joc que utilitzem des
d’una perspectiva de gènere, que vol dir incloure les necessitats, activitats
i desitjos de nenes i nens perquè puguem jugar en aquests espais en
igualtat i sense discriminacions.

QUÈ VOLEM ACONSEGUIR? 
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INFORMAR-NOS

DESCRIVIM I VALOREM

PROPOSEM

COM PODEM UTILITZAR AQUESTA GUIA? 

La feina que teniu ara és recollir informació de com són els espais de joc 
que hi ha a prop dels centres educatius. 
Us convidem a compartir la vostra història tant escrita com amb dibuixos, 
fotos o vídeos sobre les vostres experiències en aquests espais de joc. 
Us animem a fer les activitats d’aquesta guia, tant individualment com en 
grup, que estan dividides en tres blocs: 
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Les activitats per informar-nos les podeu fer en el vostre centre 
educatiu. 
Us proposem revisar els vídeos i webs següents per saber una mica més 
sobre com construir espais de joc coeducatius, cooperatius, comunitaris 
i experimentals.

1 INFORMAR-NOS

Transformació coeducativa del pati de l'Escola Lluís Vives, 
Castelldefels: 
https://www.youtube.com/watch?v=eDZtekUESe0&t=172s

Fem dissabte a la Plaça d'en Baró, Santa Coloma de 
Gramenet:
https://www.youtube.com/watch?v=a724KMgH-
jk&feature=youtu.be

Un sueño imposible:
ttps://www.youtube.com/watch?v=1FXk35Mzt28

Fotos d’espais joc infantil de Vancouver, Canadà:
http://outdoorplaybook.ca/

Fotos d’espais infantils de Viena, Àustria
https://www.pinterest.es/punt6/espacios-de-juego/

Fotos i plànols dels espais de joc infantil de Badalona
http://consellinfantsbadalona.cat/espais-de-joc/
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2 DESCRIVIM I VALOREM
Després d’informar-nos, us convidem a que reflexioneu 
individualment i després expliqueu en grup com viviu, 
sentiu, experimenteu i compartiu els espais de joc.  

Ara, escriviu la història del vostre grup en 
un petit text
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Dibuixeu l’Espai de Joc més proper al 
vostre centre educatiu

Podeu fer un dibuix individual en aquest espai
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Què hi ha a l’espai?

Quines activitats feu?

Quines altres activitats es fan?

Quines persones utilitzen aquests espais? Nens, nenes? De  quines edats? Hi 
ha persones de diferents orígens? Amb diversitat  funcional?

Ara, tanqueu els ulls, recordeu i responeu

Quin és l’espai que més utilitzeu?

Què és el que més us agrada?

Què és el que no us agrada?

Al dibuix que heu fet assenyaleu:

*
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3 PROPOSEM

Ara que heu compartit com són els espais de joc que hi ha a prop del 
vostre centre educatiu, us convidem a proposar idees per millorar-los. 

Proposar no vol dir fer “la carta als Reis” sinó pensar quines coses 
canviaríeu en aquests espais de joc i reflexionar sobre què ens agradaria 
que hi hagués, pensant en com poden conviure els nostres desitjos amb 
els d’altres nenes i nens, i altres persones que utilitzen aquests espais: 
àvies i avis, mares, pares, familiars, joves, etc. 

Abans de proposar, tanqueu els ulls i penseu:

- Què canviaries en l’espai de joc que has dibuixat?

- Com t’imagines un espai coeducatiu on puguem compartir nens i 
nens en igualtat i sense discriminacions?

- Com t’imagines un espai comunitari on compartim l’espai amb 
altres persones de diferents edats, amb diversitat funcional i de 
diferents orígens i cultures?

- Com t’imagines un espai cooperatiu on puguem jugar en 
col·laboració i sense necessitat de competir?

- Com t’imagines un espai experimental on puguem gaudir i aprendre 
de la natura, de les plantes i dels arbres, dels animals, de l’aigua, ...?

. 
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DIBUIXEU COM US IMAGINEU AQUEST 
NOU ESPAI DE JOC

*Si voleu, podeu fer un mural entre totes les nenes i nens del 
vostre grup o classe per mostrar un resum de tot el que heu fet 
amb aquesta guia. Què us sembla? 10



Podreu comunicar les vostres propostes i el mural a 
la trobada del Consell dels Infants que es farà el 
dimecres 2 de maig de 2018.

Si necessiteu alguna informació sobre un aspecte 
general o concret de les característiques de les zones 
de joc infantil de la ciutat podeu demanar-la a:
consellinfants@badalona.cat

Més informació, blog del CIB: 
consellinfantsbadalona.cat

Febrer 2018
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