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Introducció 

Malgrat s’ha avançat força en el reconeixement dels drets dels infants, i es reconeix i accepta la importància del joc lliure, observem en la nostra societat actuacions, tan en l’àmbit familiar com en l’àmbit escolar, que demostren 
que encara no s’ha assolit de manera satisfactòria el reconeixement ple d’aquest dret. La infància, com a tal, està sobrevalorada. Potser mai no s’havien plantejat tants recursos per cobrir les necessitats dels infants. Però aquests 
recursos, tant d’iniciativa privada com de pública, no sempre actuen sobre l’atenció a les necessitats i als drets, dels infants. Així, podem observar, per exemple, com l’excés de joguines, de menjar, d’activitats extraescolars, pot ser 
un fet habitual i quotidià, i esdevé més un inconvenient que no pas un avantatge per a l’assoliment dels drets dels infants.  
 
El treball que presentem forma part d’un projecte de recerca més ampli que estudia el grau de compliment del dret dels infants al joc lliure, concretament en el context de l’escola d’educació infantil i primària. La fonamentació 
teòrica de la qual partim s’emmarca en el paradigma constructivista (Piaget, 1973; Vigotski, 1994; Bruner,1986) i en el model ecològic  del desenvolupament (Bronfenbrenner, 1987). Així doncs partim d’aportacions teòriques que 
entenen el joc com la base del desenvolupament integral de l’infant a partir d’un context que ofereix la possibilitat d’exercitar l’autonomia, la capacitat de decisió i la resolució de conflictes. Aquest ha estat el fonament d’aporta-
cions innovadores en l’educació infantil com ara les de Malaguzzi (2001), Montessori (1987), Tonucci (2012), entre altres. 
 
La recerca es va iniciar el 2014 portant a terme una revisió bibliogràfica i un primer estudi aproximatiu sobre les percepcions dels mestres al voltant d’aquesta temàtica. Amb aquesta finalitat es va dur a terme un estudi qualitatiu a 
partir de l’anàlisi del contingut de dues sessions de focus grup, la primera realitzada amb mestres d’infantil i la segona amb mestres d’educació primària. A partir dels resultats obtinguts es va elaborar un qüestionari que s’aplicarà 
un cop validat, a una mostra d’escoles significativa de Barcelona i el seu entorn metropolità.  
 
L’objectiu del treball que presentem és explicar el procés dut a terme en la validació del qüestionari com a instrument a aplicar en les fases posteriors del projecte de recerca així com avançar uns primers resultats en relació al con-
tingut arrel de les aportacions dels participants en la fase de validació. 
 

 
Instrument 

 
El qüestionari s’elabora a partir dels resultats obtinguts en les sessions de focus grup realitzades (Vendrell, Dalmau, Geis & 
Anglès, 2015). D’aquest contingut sorgeixen les preguntes que posteriorment definiran el qüestionari.  
 
El qüestionari consta de diferents parts.  
1. En primer terme s’informa del projecte de recerca i el seu objectiu. També s’explica el procediment que ha de seguir el 

mestre quan emplena el qüestionari i, finalment es formulen les preguntes identificatives de les característiques del partici-
pant.  

2. A continuació es troben 25 afirmacions que cal valorar en una escala de likert de 4 opcions. Aquestes es divideixen en dos 
blocs, les 12 primeres són més conceptuals i fan referència a les creences del mestre sobre el joc. Les 13 afirmacions se-
güents fan referència al com s’inclou el joc en l’exercici professional del mestre.  
 
Finalment es plantegen 3 preguntes obertes que considerem opcionals. La primera demana que s'aportin experiències viscu-
des a l'escola que evidenciïn el valor del joc. La segona es pregunta sobre els inconvenients o les dificultats que, des de la 
pròpia experiència, es donen a l'escola per garantir el dret dels alumnes al joc lliure, i la tercera demana que s'incorpori aque-
lla informació que es considera rellevant pel tema i que no s'ha introduït en el qüestionari. 

 
Participants 

El grup de participants en el procés de validació ha estat d'un total de 150 mestres. Tots ells repre-
sentants d’escoles bressol, de parvulari i de primària d’escoles, privades i públiques, de diferents 
contextos socioeconòmics de la ciutat de Barcelona. 
 

 

Procés de validació  
La validació del qüestionari s’inicià amb la validació de contingut (Gómez-Benito, 1997) realitzant la consulta a 4 professionals i professores universitaris experts en el tema. Gràcies a les seves respostes vàrem redefinir algunes de 
les preguntes formulades inicialment millorant la coherència del qüestionari i la seva claredat.   
 
Per obtenir la informació s’ha demanat la participació a professors de les escoles que ja havien col·laborat amb nosaltres en la realització dels focus grup. El procediment per emplenar el qüestionari s’ha dut a terme on-line a tra-
vés del Formulari de Google. Es va garantir l’anonimat dels participants. 
El fet de que inicialment no s’arribés al mínim exigit per a poder validar estadísticament l’instrument ens va obligar a demanar novament la col·laboració d’altres mestres, mestres, que treballen en centres d’àrreu de Catalunya.  
 
Es van recopilar dades provinents de 150 qüestionaris. Per tal de fer el càlcul de la validació es va utilitzar el programa estadístic IBM SPSS 20.0. 
 
La fiabilitat com a consistència interna global es va dur a terme mitjançant la prova d’Alfa de Cronbach (Gómez-Benito, 1997) el coeficient resultant va ser de 0.846, valor que demostra una bona consistència interna, ja que 
s’aproxima a 1. De manera independent es va calcular la consistència interna del primer i el segon bloc de preguntes. Es van obtenir els coeficients de 0.742 del primer bloc i 0.787 del segon bloc de preguntes. Resultat que de 
nou, mostra una bona consistència interna. 
 
La validesa interna de construcció es va calcular mitjançant un anàlisi factorial exploratori on es va aplicar la rotació Oblidim directe, per tal de determinar com s’explica la variància de les puntuacions, de tots els ítems, com tam-
bé amb dels dos blocs de forma independent. Amb les dades obtingudes, s’ha decidit eliminar 1 ítem del primer bloc (Com més gran és l'alumne, menys necessita el joc)  i 3 ítems del segon bloc (Vigilar l’estona de joc sense parti-
cipar-hi; Ensenyar a jugar; Comprendre sempre la dinàmica del joc) per tal de poder obtenir una major fiabilitat global de l’instrument.  
 
Sense els ítems, es va calcular la fiabilitat global, el coeficient va ser de 0,854, més proper a 1. 
 
 

 

Prospectiva 
 
Plantejar en darrer terme possibles intervencions a l’escola, tan per afavorir el temps de joc lliure com per a donar a conèixer els seus avantatges a professionals, famílies i altres persones que hi estiguin interessades. 
Plantegem també la possibilitat d’estudiar els beneficis (millora de la convivència, la socialització i baixa sinistralitat) dels patis escolars que sorgeixen d’un projecte educatiu i es contemplen com espais educatius del centre.  
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