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Tata Inti SCCL som una
cooperativa de treball, d’iniciativa
social i sense ànim de lucre
creada a l’octubre 2018
i de caràcter itinerant.

A Tata Inti volem fer d’aquest un món més jugable!
Amable amb les necessitats reals de joc i moviment lliure
dels infants, ple de colors i textures per veure, tocar i
sentir.
Ens mou la creativitat, la mirada
respectuosa, el joc i moviment lliure i espontani, com a principals
i importants agents d’aprenentatge, desenvolupament i coneixement del món pels infants, incidint en les que considerem són
les etapes amb més necessitats
de reconeixement, visibilització i
propostes, entre els 0 i els 6 anys.
A Tata Inti vetllem pel dret al
joc dels infants sota una mirada

Veiem la criança com una oportunitat per a la VIDA, la CREATIVITAT i la COMUNITAT donant
veu i espai als infants en un món
ple de cotxes, sorolls i d’adults
que creiem saber-ho tot.

Jugar és una font inesgotable de plaer, alegria, descobriments,
reptes i satisfacció, que permet un creixement equilibrat del
cos, la intel·ligència, l’afectivitat, i la sociabilitat.

“

“

rica, innovadora, creativa i respectuosa, apostant per unes ciutats
amables amb la infància on poder
jugar i córrer tot recuperant els
carrers, els barris i les places amb
i per a les persones.

Qui som?

Les ciutats jugables
i el dret al joc
L’article 31 de la 
Convenció dels drets de la infància
reconeix el dret al joc dels infants.
Article 31
1. Els estats membres reconeixen el dret de l’infant al descans i a l’esplai, a lliurar-se al joc i a les activitats d’esbarjo adequades a la seva
edat, i a participar lliurement en la vida cultural i les arts.
2. Els estats membres han de respectar i promoure el dret de l’infant a
participar plenament en la vida cultural i artística i han d’afavorir oportunitats de participació en activitats culturals, artístiques, recreatives i
d’esplai.

Els nostres principis

No obstant això el Comitè dels
Drets del nen està preocupat
perquè no s’ha posat la deguda
atenció a aquests drets per a
molts nens i nenes del món. En
els llocs on se’ls ha reconegut en
general es refereixen a activitats estructurades i organitzades més que al joc lliure, la
recreació o la creativitat.

Tata Inti SCCL ens alineem totalment amb els objectius principis del la convenció dels drets
dels infants així com, d’una forma més local, de l’estudi realitzat per l’institut de la infància
i adolescència de Barcelona dins
la mesura de govern “Barcelona dona molt de joc: cap a una
política de joc a l’espai públic”i
en concret amb:

Afavorir un canvi en el reconeixement
de la importància social del joc a
l’espai públic.
Estratègies de ciutat saludable,
inclusiva i sostenible.
Iniciar actuacions per ampliar i
diversificar les oportunitats de joc
lliure i inclusiu a l’aire lliure amb una
concepció global de l’entorn urbà i de
les necessitats quotidianes de
la ciutadania.
Promoure el debat, la participació i la
coresponsabilitat de la ciutadania i actors
socials en la nova visió i impuls del joc a
l’espai públic.
Els nostres principis

Connectem per tant amb les necessitats dels infants
i alhora amb la mirada de les ciutats que volem
amb i per a les persones:
perquè els infants tenen DRET AL JOC
i al LLEURE de qualitat > CIUTAT JUGABLE
perquè el JOC millora la SALUT i el BENESTAR
(físic i mental) > CIUTAT SALUDABLE
perquè els entorns jugables i inclusius enriqueixen
la VIDA COMUNITÀRIA > CIUTAT INCLUSIVA
perquè els espais de joc de qualitat NATURALITZEN i
PACIFIQUEN l’entorn urbà > CIUTAT SOSTENIBLE

Els nostres principis

0,92m2
per infant

32%

Les àrees de joc de Barcelona
tenen una superfície total de
160.881m2, una de les més
petites d’Europa

de la població

11%

A Catalunya hi viuen
424 mil infants entre
els 0 i 14 anys

de la població

203,6

A la ciutat de Barcelona
hi ha 178.728 infants
entre els 0 i 12 anys

infants x àrea
de joc

A Barcelona
hi podem trobar
un total 878
àrees de joc

Els nostres principis

Reflexions clau
de la nostra proposta

1

La reflexió
urbanística

“ELS MODELS DE CIUTAT
QUE CAMINEM”
“Cal que els nens i nenes puguin
tornar a jugar al carrer, perquè és
una experiència fonamental pel
seu desenvolupament però també perquè això significarà que la
ciutat s’ha recuperat”, ha assegurat Francesco Tonucci. Per la seva
banda, l’arquitecta i urbanista Itziar Gonzàlez ha denunciat que “el
problema és que l’espai públic el
dissenyen uns pocs i l’ha de dissenyar tothom” i ha reclamat que “cal
crear espais de coproducció de la
ciutat, comptant amb els infants”.
Font:
Institut de la infància i adolescència de
Barcelona

2

La reflexió ecològica/
sostenible

“ELS MODELS DE CIUTAT
QUE RESPIREM”: Fa temps

que els nivells de contaminació atmosfèrica de l’àrea metropolitana
de Barcelona superen els límits recomanats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i la Unió
Europea. Això té una incidència
negativa directa sobre la salut dels
ciutadans: més morts prematures i
més hospitalitzacions. Segons l’Institut de Salut Global de Barcelona
i la Plataforma per la Qualitat de
l’Aire, les mesures que s’han pres
fins ara per pal·liar el problema
són massa tímides i calen decisions
més contundents, començant per
reduir l’ús del vehicle privat a la
ciutat: una mesura sovint impopular que topa amb la resistència del
‘lobby’ de l’automòbil.
Font:
https://www.elcritic.cat/reportatges/lamala-qualitat-de-laire-de-barcelona-3500-morts-prematures-cada-any-i-menys-esperanca-de-vida-10663
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3

La reflexió
pedagògica

“LA MIRADA VERS LA INFÀNCIA I LES SEVES NECESSITATS”: Sabem que la infància
és un període fonamental i sensible
on els infants escriuran el seu full
de ruta per caminar el que els resta
de vida d’una manera saludable.
L’amor, el respecte del propi ritme,
les emocions, el joc com a principal
font d’aprenentatge, descoberta i
socialització, la importància de la
comunitat com agent que educa i
el valor dels estats creatius, són la
basa del que volem oferir perquè
els infants puguin créixer des de la
seva essència amb autoestima, seguretat i confiança en els seus propis recursos.

4

La reflexió social,
econòmica, comunitaria i feminista

“ UN ALTRE MÓN ÉS POSSIBLE”: Rehivindiquem un espai on

sorgeix el contacte i la socialització:
on les relacions i les adquisicions
culturals pròpies del grup social
es contextualitzen. Creiem en la
co-creació participativa de ciutats
i espais públics més amables amb
els infants, i atents a les seves necessitats de joc i de moviment. Ho
fem al carrer perquè volem visibilitzar la necessitat urgent de recuperació de l’espai públic com espai
on córrer i jugar amb llibertat, on
fer comunitat i co-crear relacions
humanes sense sexisme ni violència. Volem que carrers, places i espais buits de pobles i ciutats siguin
repensats per polítiques i ciutadania, fent de l’espai públic un espai
significatiu i ple de vida pensat per
i amb les persones. L’infant, com a
ciutadà actiu, té dret a participar
en la construcció i coproducció
de l’espai públic, però encara ens
trobem amb dificultats que frenen
aquesta participació.
Els nostres principis

MANIFEST
Pro-Moure el joc i el moviment lliure i espontani dels infants.
Visibilitzar les necessitats reals dels infants.
Recuperar l’espai públic com espai de joc, de trobada i relació.
Fomentar models de criança respectuosa.
Donar VEEEEEEUUU a l’infant com a ciutadà de dret.
Confiar en la comunitat com agent educador.
Generar espais on infants i adultes puguin establir
connexions a través del joc.
Co-crear i participar en models d’economia social i solidària.
Apostar per al joc com a element de desenvolupament,
descoberta, aprenentatge i socialització dels infants.
Promoure relacions saludables i respectuoses
vers la cura de la infància.
Generar espais d’oci en família de qualitat.
Mirar el món amb ulls d’infant.
Obrir espais a la experimentació i expressió
creativa d’infants i famílies.
Generar espais de debat, reflexió i formació per a famílies
i professionals de l’educació.
Portar el joc a espais amb i per a famílies en situació de vulnerabilitat.
Aportar la mirada feminista i co-educativa amb els espais i materials.
Emprar materials lliures de plàstic i processos d’explotació.
Promoure el joc amb materials nobles, sostenibles,
ecològics i NO estructurats.

Objectius

Quan un nen pot relacionar
el que aprèn amb les seves
pròpies experiències,
el seu interès vital es desperta,
la seva memòria s’activa,
y allò après es torna seu.
Rudolph Steiner

Objectius

Els nostres
valors
BENESTAR
PLANIFICACIÓ
PERSEVERANCIA
LIDERATGE
RESPECTE
INNOVACIÓ
CREATIVITAT
COOPERACIÓ
INICIATIVA
ALEGRIA
FLEXIBILITAT
CONTRIBUCIÓ
OPTIMISME
TATA INTI s’adhereix a la lluita
contra tot tipus de violència, apostant
per unes relacions igualitàries i
saludables.
TATA INTI es compromet a
denunciar qualsevol detecció de
violència que pugui succeir durant les
seves intervencions i accions.

Valors

CRIANÇA

JOC
creativitat

“Els aprenentatges més importants de la vida
es fan jugant...d’aquí la importància del joc...
i el permetre explorar en LLIBERTAT”
Francesco Tonucci

Valors

Allò que millor
sabem fer
TALLERS
en família
i cooperatius
Tallers en família: música, ioga,
dansa, anglès i creativitat al servei
d’un oci de qualitat en família.

ESPAIS
de joc lliure
i creatiu itinerants
La Carpa de Tata Inti: joc lliure i
creatiu per a infants de 0 a 6 anys.
Espai nadons: per als més petits
i petites de la casa un espai on
tocar, moure’s i sentir lliure.
Jocs gegants i de taula cooperatius:
proposta lúdica per a infants de 6
a 12 anys.
Vermutekes en família: espais de
joc, amb barra i música per fer
elvermout.
Dinamització de guinguetes de
jocs.

Serveis

Tallers cooperatius i ecològics:
La cúpula de Leonardo: a partir
de 6 anys.
ECOtaller amb capses de cartró:
a partir de 3 anys.

INSTAL . LACIONS
toca-mou- sent
L’obrador de la sorra.
Instal.lació lúdica i creativa:
“toca mou sent” de
0 a 3 anys.

ELABORACIÓ
gestió i coordinació
de projectes socioeducatius
i comunitaris

XERRADES
i formacions
per a adults
Per famílies, entitats i professionals.
Formació en educació viva.
Formació en tècniques i recursos
de ioga.
Formació en tècniques i recursos
teatrals, musicals i “performance”.

FORMACIONS
assessorament
per a entitats
Assessoraments i acompanyaments personalitzats: en captació
de fons per entitats sense ànim de
lucre, en elaboració de projecte
per entitats, suport en la redacció
de projectes i subvencions.

MIRA
els nostres
serveis
>

Serveis

Tu poses la festa,
nosaltres el joc!

Ara pots llogar el nostre

PACK DE MATERIAL DE

JOC LLIURE

• joc simbòlic •
• material natural i no estructurat •
• joc heuristic i psicomotricitat •
• construccions •

Te’l portem i
el venim a recollir!

Serveis

TOCA-MOU-SENT
La descoberta dels
sentits i el moviment

• Panera dels tresors
amb material heurístic
• Matalassos i materials tous
• Circuit Pickler tres peces
• Caixó de textures

JOC SIMBÒLIC

Imitant la vida

• Aparcament de fusta
• Cotxes de fusta
• Trens i vies de fusta
• Caseta de nines gegant
amb elements + nins

AMB QUÈ JUGUEM?
Els nostres espais i materials

CONSTRUIR I CREAR
Deixant volar la creativita
• Núvol de rosques
• Cordes i Cons
• Arc de Sant Martí
• Fustes no estructurades
• Baixa volanderes
• Encaixables
• Surus • Kapla

MOVIMENT LLIURE

L’aprenentatge a
través del cos
• Taules corves
• Rodes

Serveis

L’equip,
la família
El Ramón i la Mercè
han transformat l’experiència
de la pa/maternitat en un projecte
que acull necessitats i desitjos
compartits d’infants i famílies.
Equip Tata Inti

Equip

Tata Inti SCCL a dia d’avui consta de 2 persones sòcies
treballadores, 2 persones tècniques i un equip divers
de persones que fan possible els diferents serveis i
projectes de l’entitat. Les principals àrees de treball
de l’entitat són:

DIRECCIÓ
GESTIÓ
COORDINACIÓ
LOGÍSTICA
INTERVENCIÓ

Tata Inti SCCL també col.labora amb professionals externs per a
dur a terme tasques i/o activitats determinades per al bon desenvolupament de l’entitat (disseny gràfic, web i comunicació, gestoria,
formació, etc).
Equip

Tata Inti SCCL col.laborem
amb diferents entitats, plataformes
i altres cooperatives per tal
de construir projectes plegades
Reflexionar, co-crear i re-pensar
els models socioeconòmics,
de ciutat i pedagògics amb els que
ens sentim co-responsables.

Xarxa

Entitat sòcia i
vocal a la junta

Entitat sòcia

Entitat
federada

Entitat
sòcia
Entitat sòcia
fundadora

Entitat
sòcia

Participants
Entitat
sòcia

Xarxa

Què diu la premsa
de nosaltres?
Llegir article de
CHILD IN THE CITY >

Llegir article de
XARXANET >

Llegir article
de FAMILIAS
EN RUTA >

Llegir article a
MAMMAPROOF >

Llegir article a
TIAF >

Premsa

I les famílies?
Denise Holguín

SILVINA MASCITTIY

“Nuestra familia es fan No.1 de las
actividades de Tata Inti! Con cada una
de sus propuestas nos sentimos libres
todos, jugando todos. Vamos de aquí para
allá siguiendo el ritmo y los intereses de
los pequeños, dejándonos llevar por la
imaginación y disfrutando con la variedad
de material que tienen. Gracias infinitas
por todo el entusiasmo y la hermosa
labor de Tata Inti!!”

“Gracias a Tata INTI mi bebé está desarrollando
curiosidad y motivación por descubrir y
aprender a través de los sentidos y como
mamá es muy gratificante compartir el entorno
creado por esta organización con otros papás
ya que podemos dialogar y conocernos
también mientras nuestros peques se divierten.
Gracias Tata INTI”

manuela_candela

LAIA
“Moltes gràcies per organitzar
aquests tallers tant creatius i
necessaris. Ens ho vam passar
súper bé al vermut que vau
organitzar al Guinardó. Esperant
poder assistir a un altre”

“Los peques por supuesto, con todas
las propuestas de juego, pero también
nosotros los padres por poder establecer
relación con otros padres y hacer
comunidad. Y la propuesta del Vermouth,
tienen el aliciente de la música y la
comida! Día redondo! Esperamos poder
disfrutarlos tb este año. Merci!”

Famílies

Com treballem?
Tens una idea, projecte, proposta? Vols que t’ajudem?
Tallers, activitats i esdeveniments per a infants i famílies,
serveis de cures i/o propostes d’oci sociocultural.
Realitzem projectes socio comunitaris, participatius i
intergeneracions. Fem projectes a mida!

NECESSITATS

ESCOLTEM
Escoltem la teva
idea i/o proposta
i les teves
necessitats

PENSEM
Li donem
unes voltes
innovadores
i creatives

treballem plegades?
Metodologia

PROPOSTES
Et sorprendrem
creant propostes
riques i diverses

evaluem i donem
feedback

EXECUTEM
Desenvolupem la teva
proposta: coordinem,
fem seguiment i
dinamitzem de forma
acurada i professional

Metodologia

tataint i.coop

Veniu a jugar!
t atain t i@t ataint i. coo p

661 727 190

Promou:

Impulsa:

Finança:

