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El joc i les persones amb discapacitat 

És possible len ir una di scapacitat i divertir-se? És possible tenir una discapacitat de 
qualsevol tipus ijugar? Aquestes dues preguntes poden semblar retoriques; de fet ho són, 
peroés important queens les fem. Si socialment es viu tenirunadiscapacitatcom unacosa 
negati va i que. a més. es té 24 hores al di a, té sentit preguntar-se peljoc? Sí, rotundament 
sí. Jugar és comunicar-se, és compartir unes regles, és ser membre d ' un col·lectiu , és 
participar amb e ls altres, és deixar les preocupacions i passar una bona estona, és 
experimentar, és aprendre. 

El juego y las personas con 
discapacidad 

¿ Es posible lener una discapacidad y di 
vertirse? ¿ Es pos ible lene r una 
di scapacidad de cualquier lipa y jugar? 
ESlas dos pregunlas pueden parecer reló
ricas; de hecho lo son, pero es importanle 
que nos la s hagamos. Si socialmente se 
vive leller ulla discapacidad C0ll10 una cosa 
negali va y que, además, se liene 24 horas 
al día, ¿ liene senlido preguntarse por el 
juego? Sí, rotundamenle sí. Ju ga r es co
municarse, es compartir unas reglas, es ser 
miembro de un coleclivo, es participar con 
los demás, es dejar las preocupaciones y 
pasar un buen rala, es experimentar, es 
ap render. 
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Play and people with disabilities 

Is il possible lO have a dio5ab ilily and 10 
have lun ? /05 it poo5sible 10 have any type 01 
disabilily and play? These I>vO queslions 
may seem rhelorical. In lacl Ihey are, bul il 
is importan! Ihal Ihey are asked. 1I living 
>vilh a disabili ty is socially negalive and il 
is lived wilh 24 hours a day, does asking 
aboul playing make any sense? Yes, very 
mu ch so. Play in g is comm unica lion , 
sharing rul es, being a membe r 01 a 
colleclive, participaling wilh o lh ers, 
lorgelling one's concerns and ha vin g a 
good tim e, experimenling and learning. 

Article: El joc i les persones amb discapacitat 

Referencia: Educació Social , núm. 33 pp. 

Adre~a professional : Gerent de Paités. xvinyals @paites.com 



Educació Social 33 

Introducció 

Sovint, davant d ' una persona amb una di scapac itat, la gent no sap com 
reaccionar. Durant molts anys aquestes persones han estatamagades i confinades 
fora de la vida pública i aixo ha fet que la gen! dubti a I'hora de dirigir-s' hi. 

És poss ible tenir una di scapacitat i divertir-se? És possible tenirunadiscapacitat 
de qualsevol ti pus i jugar? Aquestes dues preguntes poden semblar retoriques; 
de fet ho són, pero és important que ens les fem per veure com ens hi situem 
davant. 

Si soc ialment es viu tenir una di scapacitat com una cosa negativa i que, a més, 
es té 24 hores al di a, té sentit preguntar-se pel joc? Sí, rotundament sí. 

Jugarés comunicar-se, és compartir unes regles, és ser membre d ' un col·lectiu, 
és participar amb els altres, és deixar les preocupacions i passar una bona 
estona, és experimentar , és aprendre. 

I si jugar és tot aixo és difícil veure l' exclusió d' una persona perque potser no 
hi vegi, o no pugui córrer o no sigui capa<; de tenir un aprenentatge de la lecto
escriptura dins I' ensenyament regulat. 

Assumint que tota persona potjugar independentment de les seves capac itats, 
ara hauríem de veure de quina manera tothom pot jugar. 

Com jugo als escacs? 

Primer de tot he d ' aprendre les regles. He de saber com es posen les peces en 
el tauler, quins moviments poden fer i, seguidament, posar-me ajugar per anar 
adquirint destresa i habilitat en el joco 

Aquesta resposta canvia si sóc cec? Canvia si vaig en cadira de rodes? La base 
per posar-se a jugar és bastant comuna en tots els jocs i en totes les situacions. 
He de saber les reg les i posar-m ' hi a jugar. La practica em dóna la destresa. 

Ara bé, necess ito poder jugar en les millors condic ions possibles. Si és de nit 
he d 'obrir e ls Ilums, si pressento que la partida sera Ilarga potser les cadires 
hauran de ser comodes, potser hauré de tenir aigua ben a prop. 

Així doncs, e l fel de preparar I'entorn per tal que s'adeqüi el millor poss ible 
a les nostres característiques és el que ha de tenir en compte una persona amb 
una di scapacitat. 

Seguint amb I' exemple deIs escacs, hi ha uns taulers adaptats per a persones 
invidents que funcionen molt bé. Aquests taulers permeten saber e l co lor del 
quadre, si és blanc o negre, i també permeten diferenciar les peces mitj an<;ant 
la forma i unes marques que uni fiquen un co lor davant de I'a ltre. 

El joc, una eina educativa 
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És el mateix joc 
o esport el que 

canvia i s'adapta 
a les necessitats 

deis seus 
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Si vas en cad ira de rodes, I' únic que s' ha de demanarés que no hi hagi unacadira 
a la taula i que la cadira de rodes quedi a prop. A més, en cas que no hi hagi 
taula es pot aprofitar la fa lda de la persona que vaen cadira perque faci de taul a. 

En definiti va, e l que es vol remarcar en aquest apartat és que hi ha una serie 
de jocs (de taul a o tauler, gimcanes, etc.) que poden ser jugats en igualtat de 
condicions amb qual sevol persona només tenint en compte les adaptacions 
necessaries per poder jugar-hi . 

Per tant, el que acabem de descriure en aquest apartat cau en la categori a de 
jocs als quals es pot jugar independentment de les discapacitats o capacitats 
que una persona tingui . L' únic que s' ha de tenir en compte és faci litar I'accés 
a poder jugar segons les regles del joco 

Esports adaptats O la potenciació de les capacitats 

Que passa quan la di scapacitat impedeix jugar en igualtat de condicions? 
Aquest fet el trobem sobretot en els esports. Un exemple prou conegut és el del 
basquetbol. A mi m'agrada jugar-hi pero sóc molt baixet. Em puc adaptar a 
jugar amb jugadors de 2 metres d 'al~ada i, tot i no competir en igualtat de 
condicions, sí que puc tenir unes habilitats que supleixin la manca d ' al~ada. 

Ara bé, si vaig en cadira de rodes ja no puc competir en les mate ixes condic ions. 
La maniobrabilitat de la cadira de rodes, la velocitat i altres característiques 
fan que sigui imposs ible jugar d ' igual a igual. 

Davant d'aquesta situac ió surten els esports adaptats. La fil osofi a d ' aquests 
esports és la següent. Ens agrada un esport i I' intentem practicar tenint en 
compte els condicionants deIs participants. Aquí ja no es tracta d 'adaptar 
l'entorn o l' accés aljoc. Aquí es tracta queés el mateixjocoesport el que canvia 
i s'adapta a les necess itats deIs seus partic ipants. 

Al nostre país es va viure un canvi important de mentalitat envers els esports 
adaptats arran deIs Jocs Paralímpics de Barce lona. De cop i volta, vam veure 
passejar per la Rambla o en una di scoteca a la nit uns esporti stes preparats, amb 
musculatura envejable i una manera de despla~ar-se i de fer que no teni a res 
a veure amb el concepte de pobret tan arrelat en e l nostre país. Amb e ls Jocs 
de Barcelona naixia una nova manera de veure els esports adaptats i seus 
esportistes . 

Si a algú li agrada un esport determinat i té ganes de practicar-lo només té els 
problemes deri vats de si hi ha clubs a la vora, horaris, etc. El fet de tenir una 
di scapacitat afegeix parametres en la recerca pero els clubs amb esports 
adaptats ex iste ixen i són accessibles per a qui tingui ganes de practicar- los. 
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Per tant, com en qualsevol area de la vida d ' una persona, el que un intenta en 
practicar un esport és aprofitar les se ves potencialitats. Així mateix un 
entrenador busca treure el millor del seu equip i de cada un deIs seus jugadors. 

Quins esports adaptats puc practicar? 

A Catalunya es compta amb la Federac ió Catalana d 'Esports de Minusvalids 
Físics que ofereix info rmac ió i assessorament per a les persones que ho 
vul guin . 

És important comptar amb un 1I0c on poder dirigir-se i així fer més Tacil la 
recerca de I' esport que un vol practicar. A tall d 'exemple, i no és exhaustiu , 
enumero els diferents esports o practiques esporti ves que es poden trobar al 
web de la Federació: 

Acti vitats subaquatiques, Atleti sme, Basquet en cadira de rodes, Ciclisme, 
Esgrima en cadira de rodes , Esquí, Halterofíli a, Boccia, Hoquei, Natació, 
Tennis Taula, Tennis, Tir amb arc i Tir olímpic. 

Per tant, la so lució perque tothom pugui jugar o practicar un esport es basa en 
adaptar- ne les regles i les condicions per fer-ho possible segons cada grup de 
partic ipants. 

El joc com a eina de sensibilització 

Un cop ja sabem com el joc i les persones amb di scapacitat es re lacionen, 
basicament adaptant l' accés al joc o adaptant el mateix joc o esport, explicaré 
dues experiencies de sensibilitzac ió basades en el joco 

La primera és una proposta on es convida a tothom que ho vulgui a jugar a 
esports adaptats. Els rudiments i trucs de cada esport e1s explica un deIs seus 
esportistes practicants. 

La segona és una trobada entre nens de primari a i les persones d ' un centre 
ocupacional pera paralíticscerebrals per jugara unjoc de rol creat expressament 
per les persones del centre. 

El joc, una eina educativa 
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Jo jugo, i tU? 

El títol d 'aquesta proposta pretén interpe l·lar el públic donant a entendre que 
ens quedem parats en veure que gent amb discapac itats juga o practica esport. 
És una pregunta que vol fer pa les el que és normal o hauria de ser-ho . Aquesta 
activitatesta proposada i I ' ha dut a terme l 'empresadecreació d 'esdeveniments 
amb el joc com a base Paités. 

En un espai prou gran, com ara una plar;a o una pista d'un po li sportiu , s' hi 
troben diferents esports adaptats: Goal ball, Boccia, Slalom, Basq uetbol en 
cadira de rodes i C iclisme en tandem. 

Tothom que ho vulgui pot provar cada un d'aquests esports i viure' l en les 
mateixes condic ions en que ho viu un esporti sta federat. Jugar al goal ball 
sense veure la pilota, només sentint-Ia, ens fa refl ex ionar sobre els nostres 
sentits i com e ls desenvolupem. Anaren un tandem a una veloc itat considerable 
i confiar plenament en el teu pilot,ja que tu portes antifar;, posa a prova aquesta 
qualitat de confi ar en I'altre com a treba ll d 'equip. 

Cada un de is espais són atesos per un monitor i per un esportista practicant de 
I'esport. Així, qui millor pot explicar els trucs del goal ball és una persona que 
hi juga habitualment i en sap e ls seu s secrets. Aquesta sav iesa és admirada per 
les persones que proven I'esport en qüestió i dóna valor a les seves capacitats 
per ser tan bona en la se va materia. 

Aquesta ac ti vitat permet potenciar i fer paleses les capacitats de les persones 
que practiquen e ls esports, posant I' emfasi en aquest fet i no en e l fet de parlar 
d ' una di scapacitat. 

Els jocs, i més concretament els esports, se' ns converteixen en una e ina de 
sensibilització i de presentar com a iguals persones que tenen alguna 
di scapac itat. Una di scapac itat que els impedeix poder fer o accedir a 
determinades coses pero que no resta les capac itats que també tenen. [ aixo és 
en definiti va el que ens define ix a tots: Un conjunt d 'aptituds i capac itats que 
hem de saber aprofitar de la millor manera possible. 

c.o Sínia, una experiencia de sensibilització a 
través del joc 

Uns personatge que combinen capacitats i discapacitatsen un món postnuclear 
i una estetica del comic més underground són els ingred ients d ' un joc de rol 
que serveix d 'excusa perque nens i nenes de Se de primaria coneguin de 
primera ma a persones amb paralisi cerebral. 



Educació Social 33 

Aquesta és una experiencia que va idear i gestionar el Centre Ocupacional 
Sínia, un centre per a persones amb parali si cerebral, de la c iutat de Barcelona. 

El perque d'aquest projeete 

El C.O.Sínia es troba situat al bell mig de la ciutat de Barcelona. Aquesta és 
una de les se ves principals característiques. Els usuaris d 'aquest centre, quas i 
tots persones amb parali si cerebral d 'entre 18 i 50 anys, poden passejar amb 
les seves cadires de rodes pels voltants de la Rambla, anar a la Pl ac;:a Reial a 
prendre un cafe o seguir una manifestac ió a la plac;:a de Sant Jaume. 

Aquesta quotidianitat també es re flecte ix en e l ve"lnatge amb comerc;:os, bars 
i, evidentment, escoles del barri o És amb aquestes últimes, i arran d 'alguna 
tímida trobada amb I' esco la Sant Felip Neri , que neix la idea de muntar alguna 
cosa que permeti posar punts de trobada entre e ls escolars i e ls usuaris del 
centre. 

Cal que e ls nens i nenes es puguin acostar a a ls usuaris del centre i que hi puguin 
veure una persona i no una imatge d 'alguna cosa negati va que fin s i tot s' ha 
de tapar. 

Després de pensar di ferents poss ibilitats es troba que el joc pot ser la millor 
manera de fer aquesta coneixenc;:a. Com hem dit en el primer apartat d 'aquest 
article, tothom juga i només cal adaptar I' accés a alguns jocs perque tots hi 
participin en igualtat de condicions. 

El joe de rol 

Es va ass ignar a un grup del centre en concret pensar quin hav ia de ser o com 
havia de ser e l joc que presentés el centre. Calia tri ar bé perque no podia ser 
avorrit, havia de poder ser jugat en equip i havia de tocar el tema de les 
di scapacitats pero sense ser un cataleg de noms ni de paraules. 

Durant uns quants mesos es van provar diferents jocs. Cal pensar que la 
ve loc itat de les accions en un centre ocupacional d 'aquestes característiques 
és sensiblement menor a les de, per exemple, una escola. Adaptar les 
circumstancies o fac ilitar I'accés és lent. 

Es va jugar des del parxís fins al Cluedo. Del Monopoly al Risk. Es jugava i 
s' analitzaven les vari ants, e ls punts forts, etc. També es va fer una xerrada sobre 
e ls jocs de rol Uust en el moment de la seva mala premsa arran d ' unes accions 
violentes que s' hav ien atribuH a jugadors de rol ). 

El joc, una eina educativa 
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Després de tota aquesta experiencia es va procedir a defi nir les característiques 
que havia de tenir el joc del Centre ocupac ional Sín ia. Un cop definides es va 
comenc;ar a idear i a donar forma tant a les hi stories com al reg lament. 

L'última reserva - el joe de rol 

El joc creat és un joc de tauler amb personatges. Aq uests personatges tenen tres 
capac itats i tres d iscapacitats i toca per sorteig. L'objectiu del joc és passar per 
tots els espais d'una ci utat esdev inguda caos fins a tenir-Ios tots abans d 'anar 
a I'ú ltima reserva, indret encara habitable d'un món apocalíptic. 

Per fer-ho, cada personatge compta amb cartes d 'ajut en comenc;ar la partida 
i amb cartes d'acció en una pila general. Cada vegada que ha de tirar ho fa 
mitj anc;ant un dau piramidal que li mana si ha d 'agafar una carta d 'ajut, 
normalment estri s per superar situacions, o bé una carta d 'acció, que et pot 
dirigir a un espai en concret, o bé, com a dan'era acc ió, avanc;ar e l que indiqui 
la suma de dos daus cúbics. 

Així cada personatge intenta anar entrant en els diferents espais i aconseguir
los. Per aconseguir-Ios, un cop és dintre, ha de passar una prova que li lIegeix 
el conductor de ljoc o Master. Normalment és una situació a la qual ha de donar 
resposta argumentant i fent ús de les capacitats que té i si té estri s de les cartes 
d 'ajut. Un cop formu lada I'argumentació, e l Master la valora i obliga a tenir 
una puntuac ió per obtenir I'espai : molt baixa si I'argumentació és plausible 
o molt alta si la resposta és inversemblant. 

Aq uesta manera d'aconseguir e ls espais combina I'atzar deis daus amb 
I'enginy per argumentar un di scurs per superar una situac ió plantejada al 
personatge. En aquest punt es potenc ia la reflexió al voltant de les capacitats 
i discapacitats de que di sposo. 

Com jugar amb els nens - Les tres sessions 

El joc que hem ex posat pot ser molt dinamic pero és només una eina per 
aconseguir I' apropament entre els usuaris i els alumnes de les escoles ve"ines. 
Cal alguna cosa més per aconseguir la sintoni a. 

És a partir d 'aquesta idea que es pensa que el millor no és jugar directament 
sinó que ca l primer presentar-se mútuament i desprésj ugar. Apareixen les tres 
sess ions: Una primera, al Centre Ocupac ional Sín ia per presentar qui són i que 
fan les persones amb parali si cerebral de l centre. Una segona, a I'escola de is 
nens i nenes on es juga al joc de rol per equips. [ una tercera, en una bar o a un 
parc com e l de la Ciutadella per fer va loració i riure una estona plegats. 
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Primera sessió. Coneixer I'altre 

La primera sess ió esta pensada perque els nens i nenes de I' escola conegui 
directament a les persones amb parali si cerebral, quines eines utilitzen per 
comunicar-se, etc. Té una durada d ' aproximadament dues hores. 

Aquesta sessió es presenta en forma de gimcana en la qual, després de fer les 
presentac ions entre el grup d ' usuari del centre Sínia i els de I'escola, aquests 
darrers han de superar una serie de proves. 

Hi ha un circuit on dos equips competeixen per veure qui és e l primer en passar 
un missatge. 

Els primers han d ' utilitzar un piafó sil ·labic o un abecedari per di r una frase 
als seu s companys. Aquests, un cop I' han entes, han d 'anar en cadi ra de rodes 
esquivant diferents obstacles fin s a una taula on beuran aigua sense tocar e l 
gol. 

Seguidament, arribaran davantd ' uns ordinadors on hi ha un company esperant
los . Els hi han de passar e l missatge només amb plafons i e ls de is ordinadors 
ho han d 'escriure en un document utilitzant les e ines d 'accés al teclat que 
normalment usen les persones amb discapac itat. 

En tot moment les persones del centre Sínia fan les funcions d 'arbitres o jutges 
i vigilen que no es fac in trampes. 

L'ambient que es crea passa del rece l inicia l (normalment els alumnes queden 
apinyats al voltant del mestre amb una certa cara d 'espant en entrar) a una 
gresca important ates l' entusiasme en el joco 

És en aquesta primera sessió on es comencen a veure els intercanvis, les 
preguntes sen se manies i un apropament que és l' objectiu de tota l' experiencia. 

Segona sessió. El joc de rol 

La segona sessió es fa a les instal·l acions de I'escola. Evidentment s ' ha de 
buscar un \l oe adaptat i e ls nens i nenes prenen consciencia del que vol dir. 
Perque si e l \loe que trien no és adaptat no hi ha joc. Té una durada aproximada 
de dues hores. 

Es fan di versos equips, normalment hi ha dos taulers, on es barregen alumnes 
i usuaris. Aquest és e l punt Olés delicat. Les aptituds de comunicac ió de les 
persones amb parali si cerebra l són molt di verses i, fin s i tot, indi vidualitzades. 
Calla col·laborac ió deis mes tres per identificar qui s ' entendra mi\lor amb qui . 
Cal pac iencia per parlar amb una persona que utilitza un piafó amb síl ·labes 
i a Olés ho ha d 'assenyalar mitj anc;ant un licorni (espec ie de banya que es fi xa 
a l cap amb una cinta o case) . 

El joc, una eina educativa 
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Un cop s ' ha aconseguit fer els equips es comen~a a jugar. El paper de mestres 
de joc l' assumeixen educadors del centre ocupacional. És interessant ressaltar 
com l' experiencia deIs usuaris del Centre Sínia, tots sempre majors d 'edat, és 
clau per resoldre algunes situacions i la destresa deis nens i nenes permet passar 
algunes proves d ' habilitat. 

Al final, com en tot bon equip, s'aprofiten les capacitats de tots els seu s 
membres. És una experiencia curiosa pero veure com la competiti vitat fa 
perdre e l que podríem dir "accions políticament correctes" i mostra els nens 
i nenes tal com són. Ignorar a l ' usuari per anar més rapids o fer veure que se I' ha 
entes són coses que passen. Ai xí mateix també les complicitats que es creen 
en treball ar junts són destacables. Evidentment, les personalitats i els encants 
personal s també funcionen com en tot tipus de relació. 

Tercera sessió. La valoració 

Aquesta sess ió acostuma a ser la que genera més anecdotes. Aquí es parla de 
com ha anat tot i els nens i nenes parlen del que per a ell s són uns nous 
companys. 

La disposició acostuma a ser informal, en un bar prenent alguna cosa o de 
pícnic pel parc de la Ciutadella. És un dia on es comparteix el dinar amb la qual 
cosa es vol destacar I' aspecte lúdic de la trobada. 

Evidentment hi ha un treball conceptual de sensibilització. Es nota que hi ha 
un treball educatiu al darrere i un respecte que deuen a les persones amb 
di scapacitat. Pero més enlla del que s' ha de dir, sí que hi ha coses que valla 
pena destacar. 

El més important és que es coneixen pel nom i tots, tant usuaris del centre com 
els a lumnes de les escoles, han establert complicitats. 

També és important destacar que els alumnes es mouen entre cadires de rodes 
amb naturalitat i si xerren de gust i s'asseuen als pedals no passa res. 

Igualment cal parl ar de les preguntes que ja sense embuts algun alumne gosa 
preguntar: "1 tu , per que baveges?" 

Finalment, e l que més es pot valorar de I' experiencia compartida és que, 
setmanes després, quan es passeja pels carrers del voltant del centre o s' arriba 
pel matí, sempre hi ha nens i nenes que es saluden amb timidesa amb alguns 
deis usuari s del centre Sínia. 

La "normalitat" a la qua] se li comencen a treure les cometes és el que s'acaba 
aconseguint en apropar les dues realitats que podrien viure d'esquenes. 
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Resum final 

Aquest artiele ha pretes situareljoc davant les persones ambdiscapacitat. r s' ha 
fet primer veient que tothom pot jugar si s'hi facilita l'accés. 

Després s ' ha vist que si és impossible jugar en igualtat de condicions, aleshores 
s' inventen noves condicions i apareixen jocs i esports adaptats. 

r, finalment, s' ha presentat el joc i els esports com una eina de sensibilització 
amb dues experiencies reals que són al carrer avui en di a: els esports adaptats 
de l' empresa de jocs i esdeveniments Paités, i el joc de rol per a les escoles del 
Centre Ocupacional Sínia. 

Xavier Vinyals 

Per arnés informació 

Federació Catalana d'esports de minusvalids físics. 
www.fcemf.org 

Centre Ocupacional Sínia 
c, banys Nous, 16, SCN 

Fundació ONCE 
www.fundaciononce.es 

Paités scp 
www.paites.com 
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