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Resum 

Aquest article vol donar una visió glo
bal dels jocs sensibilitzadors com una 
eina que facilita la integració de les 
persones amb disminució (física i sen
sorial). De primer, s'analitza el con
cepte d'integració i la seva relació 
amb les actituds que es prenen davant 
el col.lectiu esmentat. Posteriorment, 
es descriuen les característiques i els 
objectius dels jocs sensibilitzadors. 
S'emfatitza la importància del fet de 
viure i experimentar una disminució 
com a procediment útil per a aconse
guir actituds positives i solidàries res
pecte a les persones disminuïdes, ja 
que, amb l'experimentació, el parti
cipant pren consciència de les seves 
limitacions i, alhora, aprèn a valorar 
les seves capacitats, aspectes fona
mentals per tal que el respecte a la di
versitat sigui present en el món rela
cional. La darrera part de l'article es 
dedica a descriure amb profunditat el 
joc de /' oca sense barreres com a pa
radigma de joc sensibilitzador pensat 
especialment per a esdeveniments p0-

pulars, festes, etcètera. 

Paraules clau: sensibilització so
cial, respecte a la diversitat, in
tegració. 

Introducció 

Abans d'incidir específicament en el 
tema dels jocs sensibilitzadors, creiem 
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oportú fer una petita reflexió sobre què 
significa integració social. Quan par
lem d'un col.lectiu mancat d'integra
ció, i en aquest cas només farem re
ferència a les persones amb disminució 
física o sensorial, al.ludim a un grup de 
ciutadans que, per raó de les seves pe
culiaritats, no poden desenvolupar-se 
en societat d'una manera "normal" en 
el sentit estadístic de la paraula. La in
tegració, doncs, seria aquell procés mit
jançant el qual un individu pot arribar 
a exercir els seus drets i deures amb 
igualtat d'oportunitats respecte a la res
ta de ciutadans. 
Malgrat que les lleis no són discrimi
nadores,la nostra societat evidencia les 
desigualtats. Ningú no pot negar que 
ens trobem en una societat en què la in
dividualitat i la competitivitat són valors 
puixants. Precisament, la ~tegració so
cial té sentit dins aquesta contradicció 
entre el que la societat és (la realitat) i 
el que vol ser (els ideals, les lleis). 
Aconseguir integrar socialment no vol 
dir solament aportar mitjans, sinó tam
bé posar en marxa un procés pedagò
gic per tal de canviar les actituds. Cal 
aconseguir que la societat sigui tolerant 
i respectuosa amb la diversitat, solidà
ria amb tots els seus membres. I per tal 
que això succeeixi i puguem anar cap 
a una societat més justa, cal sensibilit
zar. 
El respecte a la diversitat ha de partir 
del coneixement mutu. No pot jutjar
se allò que no es coneiX, ja que alesho
res es prejutja i, en conseqüència, apa
reixen un seguit d'idees preconcebudes 
originades per la ignorància, la qual co
sa incideix en actituds no-integradores 

amb un profund component segrega
dor; cal donar a conèixer, sensibilitzar. 
Per a a posar un exemple basat en el 
llenguatge (ple de mots que per si ma
teixos són irrespectuosos) diríem que 
cal deixar de banda mots com "po
brets", "disminuïts" o "subnormals". 
Tothom ha de ser conscient de les prò
pies limitacions i, alhora, saber-ne va
lorar les capacitats. 
Incidir excessivament en les mancan
ces i donar una atenció exclusivament 
específica i especial vol dir, també, 
mantenir una ai1lament que, tot i que 
sigui ben intencionat, no promou la con
vivència ni ajuda les persones amb dis
minució a preparar-se per a la vida en 
una societat caracteritzada, com dèiem 
abans, per la exigència i la competiti
vitat. 
No és fàcil educar en la diversitat; el 
docent sovint es troba amb dificultats 
per a integrar, i pot arribar a topar amb 
actituds no-integradores per part dels 
alumnes o dels seus pares. Malgrat tot, 
hi ha mitjans que poden ajudar-nos a 
fer aquest treball pedagògic des de la 
base (en nens i joves): els jocs sensibi
litzadors. 

El ¡oc, eina de sensibihtzació 

Una de les definicions que poden fer
se dels jocs sensibilitzadors és la se
güent: Són aquells que, amb la presèn
cia de persones amb disminució o sense, 
fan que els participants visquin de ma
nera lúdica les limitacions de les per
sones amb dificultats (físiques o sen
sorials) i en valorin les capacitats. 
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Com tots sabem, el joc és una de les pri

meres experiències que ajuden l'indi

vidu a socialitzar-se. El joc no solament 

promou el desenvolupament de les ca

pacitats físiques i motrius, sinó que tam
bé esdevé una pràctica que introdueix 

el nen en el món dels valors: el respec

te a la norma, l'esperit d'equip, la coo
peració, la competitivitat, la superació, 

etcètera. És una manera educativa i re
creativa d'iniciar-lo en unes nonnes sim
ples que tindran un reflex posterior en la 
societat i les normes de convivència. 

Per aquesta mateixa raó, el joc sensibi
litzador, i per tant integrador, aportarà el 

coneixement d'un col.lectiu general

ment desconegut i serà, alhora, el vetu

cle de contacte per a poder valorar les 

capacitats que a voltes s'amaguen en 
unes limitacions molt evidents (com pot 

ser una cadira de rodes) però que, a més, 

no impediran la participació de tothom 
amb un sol objectiu: jugar. 

El joc sensibilitZador també permetrà, 

gràcies al seu contingut lúdic, l' aplica
ció en ambients molt diversos (escoles, 

celebracions puntuals, centres de lleu
re, festes populars, etcètera); a més, 

d'aquesta activitat, no solament podran 
gaudir-ne els participants, sinó que, per 
a les persones que la presenciïn, podrà 

ser una font de reflexió i de conscien
ciació. 

Obfectius del ¡OC sensibilitzador 

L'objectiu general d'aquests jocs és 

sensibilitzar els participants sobre la re
alitat del col.lectiu de persones amb dis
minució, fomentar actituds positives i 
solidàries basades en el respecte a la di

versitat i evitar l'aparició d'actituds ne

gatives o no-integradores mitjançant el 

component lúdic i participatiu de l' ac

tivitat. 

Quant als objectius específics, cal des
tacar-ne tres. De primer, prendre cons

ciència de la realitat que viu una per-
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sona amb disminuCió. A més, experi

mentar i viure les limitacions d'aquest 
col.lectiu: experimentar les pròpies pos

sibilitats i viure la mobilitat reduïda o 
una disminució sensorial i, per tant, 

prendre consciència de les limitacions 
i els impediments que troba la persona 

amb disminució en la vida quotidiana 
(barreres arquitectòniques, etcètera). 

Finalment, valorar les capacitats de les 

persones amb disminució coneixent-ne 
i experimentant-ne les limitacions, par
tint del punt que acceptar les limita

cions i potenciar altres capacitats su

posa una disminució de les limitacions. 

Un ex .... 1e de ¡OC sensibilitzador: 
el ¡te de l'oca sense meres 

Pensat per a ser practicat en esdeveni

ments populars o en jornades de sensi
bilització organitzades per institucions 
educatives o de lleure, el joc de l'oca 
sense barreres esdevé un element molt 

valuós que permet analitzar totes les ca

racterístiques que fins ara hem defmit. 

Aquest joc forma part del material de 

préstec del Servei d'Esports de la Di

putació de Barcelona, el qual ens n'ha 

facilitat les dades d'utilització al llarg 

de l'any 1993; el total de nens i nenes 
que tu han jugat ha estat de 9.233 en les 

localitats següents: Sant Feliu de Llo
bregat, Barcelona, Badalona, Mollet del 

Va11ès, Terrassa, Sant Boi de Llobregat 

i Vic. El total de dies d'ús ha estat de 

104 i els actes en què ha estat present 

han estat manifestacions recreatives p0-

pulars, actes en centres recreatius i aque

lles actuacions que s ' inscriuen dins les 

activitats per a la integració de perso
nes amb disminució mitjançant el pro
grama L'esport a l'abast de tothom pro

mogut per l 'FCEM (Federació Catalana 

d'Esport per a Minusvàlids) i la Dipu

tació de Barcelona. 

Aquest joc (adreçat a infants de més de 

cinc anys) es planteja corn un element 

eminentment sensibilitzador que, mit
jançant diverses proves participatives i 

dinàmiques, pretén assolir una fmalitat 
doble; per una banda, que tu puguin par
ticipar amb normalitat persones amb dis
minució física i, per una altra, que els 

participants que no tinguin la mobilitat 

reduïda puguin experimentar aquesta 

circumstància fent una activitat lúdica 

associada a idees i a activitats positives. 

S 'tu participa en grups de dos a quatre 

nens cadascun; aquests han de recórrer 

un circuit basat en el joc de l'oca, del 
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Figuro 1. Exemple de d"utribudó del joc de l'oca sense barreres en una pista de minibàsquet 
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qual es prenen la nonnativa i les case

lles bàsiques i al qual se n' afageixen al

tres per les quals els jugadors han de 
passar per tal d'anar avançant. 

Cal que el lloc on es practiqui aquest 
joc sigui ampli, tant si es tracta d'un es

pai tancat o a l'aire lliure; cal, com a 

mínim, un espai equivalent a la meitat 
d'una pista de bàsquet. 

Totes les activitats que es descriuran 
més endavant es caracteritzen pel fet 

de fer viure als participants una limita
ció, sensorial o física, que els familia

ritzi amb les dificultats de les persones 
que la pateixen, per tal d'afavorir-ne el 
coneixement i la comprensió i, per tant, 

la sensibilització. 

A més dels participants, calen sis per
sones per a supervisar les activitats (pa

radetes), una persona que controli el 

dau i una altra que organitzi els grups. 

Material 
• Paradeta del maquillatge (casella 

núm. 2): mocadors per a tapar els ulls, 
ceres de maquillatge de colors dife
rents, mocadors de paper per a nete
jar les mans. 

• Paradeta del bosc (casella núm. 4): 
pomes o caramels, fil de niló per a 
penjar-los i preveure un lloc on es pu

guin penjar. 

• Paradeta del bàsquet (casella núm. 
8): pilotes de bàsquet, cistella de mi
nibàsquet. 

• Paradeta del dibuix (casellanÚID. 15): 

llapis de colors, maquinetes, fulls de 
paper. 

Quant a les cadires de rodes, són ne
cessàries per a les caselles 4, 8 ilI. 

Caselles i reglaRlent 
Hi ha tres tipus de caselles: 

• Caselles en les quals cal passar una 
prova o fer una activitat detennina

da: en total n'hi ha sis i a cadascuna 

correspon una paradeta amb el ma-
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teix dibuix d'una oca fent una acti

vitat. Si els participants cauen en una 

d'aquestes caselles, han d'anar a la 
paradeta corresponent i fer l'activi

tat allà on se'ls indica. 

• Caselles amb el dibuix de l'oca: en 
caure-hi es passa directament a la ca

sella següent en què hi hagi una oca 
(amb activitat o sense). 

• Caselles amb dibuixos de paisatge: 
si es cau aquí, es toma a tirar. 

En total hi ha quinze caselles, sis d' ac

tivitats, quatre amb oques i cinc amb 

paisatges (vegeu la figura 1). 

Dau i 6txes 
El dau ha de ser prou gran perquè el nen 

pugui agafar-lo i llançar-lo a terra (apro

ximadament, 40 cm3
) i només tindrà els 

números u, dos i tres. Les caselles són 

peces de fusta d'uns 60 cm2 amb un di

buix cadascuna. Aquestes caselles for
men el tauler de joc i, ateses les seves 

dimensions, poden posar-se a terra. Les 
fitxes, en proporció a les caselles, tam

bé són grans. 
Les paradetes poden fer-se amb una tau
la i, si es vol, s 'hi pot instal.lar un petit 

tendal. També es pot folrar la taula amb 
paper d'embalatge en què hi hagi el ma

teix dibuix que a la casella correspo
nent, per tal que els participants puguin 

identificar-la ràpidament. Cada una és 

dirigida per un monitor o animador que 
es fa càrrec del material i explica i co

ordina l'activitat que s'hi fa. 

Desenvolupament del joc 
Com ja hem dit, es juga en grups se
guint el mecanisme del joc de l'oca, i 

cada equip ha de superar la prova o fer 
l'activitat indicada per a poder conti

nuar endavant. Abans de començar, és 

recomanable de recórrer el circuit amb 

els nens, explicar-los les particularitats 

de les caselles i les regles del joc. 

Se suggereix que, així que arribin els 

paricipants, es fonnin els grups. Ca-

dascun rebrà una de les vint fitxes de 

colors diferents i, en una etiqueta ad

hesiva (per exemple, de les que s'usen 
en infonnàtica per a posar adreces), 

s'anotarà, amb un retolador del mateix 
color de la fitxa, el nom de cada mem

bre; així s'evitaran confusions i es fa

cilitarà la tasca de la persona que con

trola els daus. A més a més, les etiquetes 
es poden anar numerant, de manera que, 

després del joc, se sabrà el nombre to

tal de participants. 
A l'entrada, com a complement del joc, 

es pot instal.lar: 

• Un o uns quants plafons amb fotos 
relatives a la integració social de per

sones amb disminució, pràctica es

portiva, etcètera. 

• Un televisor i un vídeo per a anar pas
sant gravacions o pel.lícules també 

relatives a aquests temes. 

• Megafonia per tal d'anar dinamitzant 
i animant la festa. 

Respecte a la sortida, se suggereix de 
col.locar una taula o un estand per a 

anar repartint als qui ja han participat 
material divulgatiu i sensibilitzador ja 

existent (per exemple, cartells i insíg

nies dels Jocs Paralímpics del 1992) o 

bé material editat per a l'ocasió (tríp

tics infonnatius, adhesius amb missat

ges referents a la integració, etcètera). 
A més, prèviament a la realització del 

joc i per tal d'aconseguir la màxima par
ticipació possible, és important assegu
rar-ne una divulgació adequada; per això 
cal comptar amb els mitjans de comu

nicació locals: premsa, ràdio, televisió. 

També s'aconsella que, durant el joc, 
se'n prenguin dades documentals (fo
tos, filmacions ... ) amb la finalitat de 
poder-les utilitzar en altres campanyes 

de sensibilització. 

Desaipdó de les paradetes 
Com es pot veure, en totes les activi

tats poden participar persones amb dis-
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BLOC 3 

Paradeta del maquillatge (casella núm. 2) 
Quan els participants cauen en aquesta casella s 'han de pintar la cara uns als altres 
amb els ulls tapats; així es potencia el sentit del tacte i el de l'orientació. 

Paradeta del bosc (casella núm. 4) 
Es tracta que els participants, asseguts i sense emprar les mans, es mengin una po
ma o un caramel que pengen d'un fil. D'aquesta manera, una persona que anés 
amb cadira de rodes no tindria desavantatge. 

Paradeta del bàsquet (casella núm. 8) 
Amb una part del cos immobilitzada o des d'una cadira de rodes, cal encistellar una 
pilota en una cistella de bàsquet. L'objectiu és que els participants s'adonin de les 
dificultats que comporta tenir problemes de mobilitat. 

Paradeta de les barreres arquitectòniques (casella núm. 11 ) 
Els nens faran un recorregut amb una cadira de rodes que, per a fer-lo una mica més 
difícil, inclou rampes, balancí, circuit d'eslàlom, etcètera. Es pretén sensibilitzar 
els participants sobre les barreres arquitectòniques. (En el balancí, es recomana
ble la presència de dues persones per a evitar possibles caigudes; un dels dos con
troladors pot ser un component del grup participant.) 

La caixa dels babaus (casella núm. 13) 
Un dels participants es posa darrere un televisor de fusta i imita un personatge co
negut o expressa una paraula amb gestos, i la resta del grup l'ha d'endevinar. Es 
pot considerar un joc creatiu i una forma d'expressió no verbal. 
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minució. Quan els participants acaben 

el recorregut, se'ls pot regalar un car

tell o un adhesiu sobre el tema. 

A part d'aquestes activitats, proposem 

altres paredetes que es poden incorpo

rar al joc: 

Paradeta de la lluna 
En aquest cas es du a terme una activi

tat de percepció i memòria visuals; cal 

descobrir les diferències d~una sèrie 

d'elements i recordar-ne les imatges. 

Paradeta de la cova 
Per tal de potenciar el sentit del tacte i 

experimentar la manca de visió, cal re

conèixer, amb els ulls embenats i mit

jançant el tacte, alguns objectes o ele

ments. 

La rampa 
Es tracta d'una rampa amb graons al fi

nal. Cal pujar per la rampa i baixar per 

les escales amb cadira de rodes. Amb 

això es pretén sensibilitzar sobre les 

barreres arquitectòniques. 

Paradeta del bar 

Amb els ulls embenats i mitjançant el 
sentit del gust, cal endevinar alguns ali

ments o begudes. També es pot treba

llar el sentit de l'olfacte identificant 

olors. 

Paradeta del mirall 

Es col.loca un marc de fusta a tall de 

mirall i els participants s'han d'imitar 

mútuament. En aquesta ocasió es tre

balla l'esquema corporal, la comuni-
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Paradeta del dibuix (casella núm. 15) 
Un component del grup, amb una manyopla o amb els dits lligats i sempre amb 
les mans encreuades, fa un dibuix que els seus companys han d'endevinar. Amb 
això es fa palesa la dificultat motriu d'una persona que no pot utilitzar les mans amb 
precisió. Una variant d'aquest joc podria ser que els membres del grup fessin un 
dibuix, de genolls, amb les mans lligades al darerre i un "plastidecor" (no tòxic) 
ala boca. 

cació no-verbal i la creativitat, com tam

bé la rapidesa de reflexos. 

Segurament s 'hi poden afegir moltes 

altres activitats; aquestes són, només, 

algunes propostes que poden serveir de 

guia. Tot és qüestió d'imaginació. 

Aquest joc és l'adaptació del joc de la 
reoca sense barreres, ideat per l'Insti

tut Municipal de Disminuïts de Barce

lonal'any.1983, i és, com a material de 

préstec per als ajuntaments i entitats 

que el sol.1icitin, al Servei d'Esports de 

la Diputació de Barcelona. 

(o.elusions 

Voldríem cloure aquest article amb una 

crida al treball interdisciplinar. Mai es 

podrà aconseguir una societat respec

tuosa amb la diversitat actuant des d'un 

únic punt de vista. Es tracta de fer pos

sible la normalització social, i això afec

ta tots els aspectes de la vida quotidia

na. La tasca d'aprendre a respectar ha de 
venir des de totes les arestes de la nos

tra polièdrica societat. 

La sensibilització mitjançant el joc ens 

ofereix una possibilitat d'educar en el 

lleure, una manera amable de fer valo

rar les capacitats de qualsevol persona, 

independentment de les seves peculia

ritats. L'experimentació, en aquest cas, 

permet posar-se en el paper de l'altre. 

Difícilment un jove pot oblidar l' expe

riència de fer un bàsquet des d'una ca

dira de rodes, ni l'esforç i l 'habilitat que 

suposa; així, podrà comprendre molt 

més fàcilment la necessitat d'adaptar 

la ciutat i l'entorn a tothom, i no sola

ment a la majoria. Sabrà què significa 

orientar-se, comprendre la realitat sen

se fer servir el sentit de la vista. Aques

ta és l'experiència més positiva de la 

sensibilització. El joc, a més, permetrà 

de fer-ho enmig d'un ambient festiu i 

lúdic, i se'n rendibilitza encara més la 

utilitat social. 

Apostar pel respecte a la diversitat vol 

dir construir una realitat més solidària 

i justa. L'esforç d'ensenyar, de fer 

aprendre a valorar les capacitats de tot

hom, ha de ser una tasca que cal co

mençar aviat per tal que les actituds que 

malauradament encara existeixen (tant 

el rebuig com la superprotecció) vagin 

donant pas a una normalitat en què no 
calgui parlar més d'integració. 
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