
                        

                        

Apunta’t al joc lliure! 
Grup de Tecnologies Interactives  
Universitat Pompeu Fabra (GTI-UPF) 

Joc lliure és l’activitat espontània, no 
estructurada, on nenes i nens 
experimenten i improvisen, on 
incorporen objectes quotidians que 
transformen amb la imaginació de mil 
maneres sorprenents! 
 

La infància és un temps de 
desenvolupament de capacitats 
socials, d’habilitats físiques i 
d’aspectes cognitius on el joc lliure hi 
juga un paper important, hi 
contribueix en els aspectes físics, 
estimula la creativitat, però, sobretot, 
és molt important per al 
desenvolupament de les capacitats 
socials.  
 
 
 

Joc lliure 

El joc lliure en la rutina diària?  

Augmenten les activitats extra-
curriculars, l’èmfasi en assoliment 
d'objectius acadèmics, i proliferen els 
sistemes d'entreteniment basats en 
pantalles, amb jocs estructurats i 
d'entreteniment guiats. 

    

Avui els infants tenen 
difícil gaudir d’aquest joc 
lliure durant les activitats 
diàries. 
 
 
 



                        

                        

Tecnologies interactives 

Un kit interactiu per crear sons  
amb el teu moviment 

Com funciona? 

El GTI-UPF, investiga l'ús de tecnologies 
sensori-reactives per a dissenyar 
dispositius que estimulin el joc lliure físic, 
creatiu i social.  

A partir d’un kit, dissenyem objectes 
sense finalitat concreta, oberts a la 
interpretació.  

Estimulem el joc lliure amb 
nous objectes que 
fomenten la creativitat de 
nenes i nens, amb els quals 
puguin trobar diferents 
usos personals o crear 
noves activitats originals. 

Hardware per a vestir:     
 
•  Tela antiestàtica 
•  Fil conductiu 
•  Velcro conductiu 
•  Una bateria 
•  Un microcontrolador  
•  Un mòdul de        

 radiofreqüència 
 
 

La tela antiestàtica és lleugerament 
conductiva però canvia la quantitat 
d’energia que transmet quan la 
doblegues.  
 

Aquesta energia es transmet pel fil i el 
velcro conductius al microcontrolador 
que l’envia a l’ordinador, mitjançant 
els mòdul de radiofreqüència.  
A l’ordinador, cada rang d’energia 
rebuda s’associa amb una nota 
musical, mentre l’usuari pot escollir 
quin instrument vol fer sonar.  

Hardware d’escriptori: 
 
•  Un ordinador  
•  Altaveus  
•  Altre mòdul de 

 radiofreqüència 



                        

                        

Es genera una experiència 
sonora quan senten el 
moviment del cos. 

Co-dissenyant, co-investigant  
Wearable Sounds 

La investigació basada en etnografia ha 
portat al GTI a crear accessoris juganers 
(playful accesories), dispositius que es 
poden portar sobre les peces de vestir. 
 

  

Una experiència personal 

Els que fan servir 
aquests dispositius 
poden triar el lloc i la 
posició preferida per 
ubicar el sensor, 
escollir el tema del so i 
imaginar lliurement què 
fer.  
 

Què faries amb el kit? 

Nenes i nens han co-dissenyat, amb els 
investigadors els dispositius, jugant 
lliurement amb dissenys inicials, 
imaginant i creant nous usos.   

 

http://gti.upf.edu/wearable-musik  

Co-investiga també amb 
nosaltres. Experimenta el 
WSK, i imagina nous usos. 

 Què faries amb el kit? 


