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Introducció

Tots els estudiosos del món de la infància han destacat el joc com una de les
activitats pròpies dels infants que contribueix tant al seu desenvolupament global
com a fomentar múltiples aprenentatges.

La legislació educativa actual identifica el joc com una necessitat bàsica de la
infància. Concretament, en l’etapa de l’educació infantil, el joc es considera un re-
curs idoni perquè s’utilitzi a l’escola, atès el seu caràcter motivador, globalitzador
de continguts i mediador d’aprenentatges significatius. A més a més, l’activitat
lúdica fomenta la interacció entre nens i nenes, aspecte que constitueix tant un
objectiu educatiu com un recurs metodològic de primer ordre.

Aquesta unitat pretén exposar el marc teòric en què es fonamenta el model lúdic
en l’educació infantil. Estudiareu com els infants, des de molt petits, utilitzen
estratègies eficaces per fer front a diverses situacions, que aniran ampliant i
perfeccionant si els en donem l’oportunitat. És a dir, si els oferim un marc
de referència educatiu ric, segur, flexible i gratificant que els permeti explorar,
manipular, temptejar, investigar, descobrir i, a la vegada, passar-s’ho bé.

Malgrat que els infants juguen espontàniament, és fonamental per a la vostra
formació com a educadors infantils adquirir estratègies per saber com fomentar
i facilitar el joc dels infants i, alhora, reflexionar sobre el seu valor educatiu.

Treballar la capacitat lúdica amb els infants des dels primers moments significa
utilitzar el joc com a contingut per aprendre a experimentar plaer per mitjà
d’activitats quotidianes i, així, ajudar-los a donar un sentit personal i satisfactori a
tot el que fan. Per exemple, fer que s’adonin de la sensació agradable que comporta
mullar-se les mans i la cara quan tenen calor o ajudar-los a emocionar-se amb l’olor
del camp després de la pluja. Quan no els agrada fer alguna cosa que convé fer,
cal trobar una manera agradable perquè els acabi agradant, etc.

Per tant, aquesta unitat didàctica pretén contextualitzar i, a la vegada, introduir
els continguts en què es fonamenta la utilització del joc com a eina metodològica
d’ensenyament-aprenentatge en l’etapa de l’educació infantil.

En l’apartat “El joc infantil” es fa una conceptualització global del joc, a partir de
les diverses teories, de les característiques que tenen i de la contribució que fan al
desenvolupament infantil.

En l’apartat “La joguina” es fa referència al paper de la joguina com a recurs
lúdic, com a potenciadora de la creativitat dels infants i com a transmissora de
valors socials. També es donen pautes per seleccionar i organitzar el material
lúdic. Finalment, s’aborda el tema de la qualitat i la seguretat en les joguines en
relació amb la legislació vigent.

En l’apartat “El model lúdic” s’exposen les característiques i les tècniques d’a-
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quest model perquè les pugueu aplicar en la vostra pràctica educativa. També es
fa referència als tres contextos educatius en què hi ha el joc: el context informal
(la família i els parcs infantils a l’aire lliure), el formal (la llar d’infants) i el no
formal, en què hi ha una gran varietat de serveis adreçats a la infància, que s’han
classificat en tres modalitats (social, cultural i educativa).

Per treballar els continguts d’aquesta unitat és convenient que aneu fent els
exercicis d’autoavaluació i les activitats recomanades. Es recomana que feu una
primera lectura general de tota la unitat, ja que uns apartats complementen els
altres.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat l’alumne/a:

1. Contextualitza el model lúdic en la intervenció educativa, valorant-lo amb
les diferents teories sobre el joc, la seva evolució i importància en el
desenvolupament infantil i el seu paper com a eix metodològic.

• Identifica les característiques del joc en els nens.

• Analitza l’evolució del joc durant el desenvolupament infantil.

• Analitza la importància del joc en el desenvolupament infantil.

• Valora la importància d’incorporar aspectes lúdics en el procés
d’ensenyament-aprenentatge.

• Estableix semblances i diferències entre les diverses teories del joc.

• Relaciona el joc amb les diferents dimensions del desenvolupament
infantil.

• Reconeix la importància del joc com a factor d’integració, d’adaptació
social, d’igualtat i de convivència.

• Analitza projectes que utilitzin el joc com a eix d’intervenció, en
l’àmbit formal i en l’àmbit no formal.

• Incorpora elements lúdics en la intervenció educativa.

• Valora la importància del joc en el desenvolupament infantil i com a
eix metodològic de la intervenció educativa.

• Reconeix les diferents tendències i experiències més rellevants sobre
el disseny d’espais lúdics.

2. Selecciona joguines per a activitats lúdiques, relacionant les seves caracte-
rístiques amb les etapes del desenvolupament infantil.

• Analitza diferents tipus de joguines, les seves característiques, la seva
funció i les capacitats que contribueixen a desenvolupar en el procés
evolutiu de l’infant.

• Valora les noves tecnologies com a font d’informació.

• Elabora un dossier de joguines infantils adequades a l’edat.

• Recopila joguines tradicionals relacionant-les amb l’edat.

• Identifica joguines per a espais tancats i oberts adequats a l’edat.

• Enumera i classificar diferents joguines atenent als criteris de: edat,
espai de realització, rol de l’educador, nombre de participants, capa-
citats que desenvolupen, relacions que s’hi estableixen i materials
necessaris.

• Estableix criteris per a la disposició, utilització i conservació de
materials lúdics.
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• Analitza la legislació vigent en matèria d’ús i de seguretat de joguines.

• Reconeix la necessitat d’adequació a les condicions de seguretat de
les joguines infantils.
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1. El joc infantil

Pares, pedagogs i educadors coneixen la importància que el joc té en la vida dels
infants. Malgrat l’existència d’una extensa bibliografia sobre joc i educació, el
joc no sempre és vist com un dels mitjans més adients per aprendre. Encara
avui hi ha qui considera el joc només una activitat per distreure’s i gaudir, en
contraposició a les activitats pròpiament d’aprenentatge escolar, per tant, hi ha
qui pensa que a l’escola no s’hi va a jugar, sinó a aprendre. Així, no estarà de més
insistir en l’extraordinari valor educatiu del joc en la mesura que contribueix al
desenvolupament de l’infant. Per tant, cal entendre el joc com una activitat molt
seriosa amb la qual l’infant aprèn de forma natural.

La transcendència del joc en la vida dels infants queda recollida en l’article 7 de
la Declaració dels Drets de l’Infant, adoptada per l’Assemblea General de l’ONU
el 30 de novembre de 1959.

“L’infant ha de gaudir plenament de jocs i recreacions, els quals han d’estar orientats a
les finalitats que persegueix l’educació; la societat i les autoritats públiques s’esforçaran a
promoure la satisfacció d’aquest dret.”

Article 7 de la Declaració dels Drets de l’Infant.

1.1 Què és el joc?

El joc és una activitat universal, una constant antropològica que trobem a totes les
cultures, una activitat que l’ésser humà practica al llarg de tota la seva vida. Per
tant, és una activitat transcendental, fonamental per a l’home, fins al punt que de
la seva manifestació i possibilitats d’expressió en pot dependre considerablement
l’evolució, el desenvolupament i la maduració.

L’heterogeneïtat del comportament lúdic fa que no hi hagi una definició unitària
del concepte de joc. Diferents autors han definit el joc, però la majoria s’han
centrat en aspectes concrets del comportament lúdic, hi ha poques definicions que
engloben tot el camp lúdic.

Farem diferents aproximacions a la definició de joc amb el propòsit d’emmarcar-
ne la conceptualització.

Rüssel (1958) defineix el joc des d’una perspectiva psicològica i atenent al joc
infantil: “El joc és una activitat generadora de plaer que no es realitza amb una
finalitat exterior a ella, sinó per ella mateixa”.

Elkonin (1980) dóna una versió més social: “El joc és una activitat en què es
reconstrueixen, sense finalitats utilitàries directes, les relacions socials”.

Etimològicament la paraula
joc ve del llatí iocus–i, que
significa diversió, esbarjo,
broma, passatemps.
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Un dels estudiosos clàssics del joc i del context lúdic és Johan Huizinga, pensador
holandès autor de l’assaig Homo ludens (1938). En aquest assaig, mostra com la
cultura neix d’un impuls lúdic, en forma de joc. Totes les activitats i ocupacions,
fins i tot les més lligades a les necessitats bàsiques (menjar, dormir, etc.) tenen
forma lúdica en els seus inicis.

Etimològicament la paraula joc ve del llatí Iocus–i, que significa diversió, esbarjo,
broma, passatemps.

L’autor considera el joc com “una acció o activitat voluntària, realitzada dins
de certs límits, fixats en el temps i en l’espai, que segueix una regla lliurement
acceptada, però completament imperiosa, proveïda d’una finalitat en si mateixa,
acompanyada d’un sentiment de tensió i alegria i d’una consciència d’ésser
quelcom diferent d’allò que és la vida corrent”. Per a Huizinga, en el joc hi ha
tres elements essencials:

• Llibertat: és important que l’infant se senti lliure per actuar com vulgui;
un bastó pot ser l’escombra de la bruixa o un cavall.

• Aïllament: l’infant s’aïlla, se situa en un temps i un espai concrets,
diferenciats de la vida comuna.

• Reglamentació: hi ha reglamentació, que implica tensió i concentració
però també alegria, ja que ens situem en un món que s’escapa de les normes
quotidianes i comunes.

Huizinga destaca tres trets essencials del joc: llibertat, aïllament i
reglamentació.

El joc és l’activitat per excel·lència de
l’infant

V. Navarro (1993) considera el joc “una activitat recreativa natural d’incertesa
sotmesa a un context sociocultural”. En la seva anàlisi es poden observar els
aspectes següents:

• Activitat: el joc implica la realització d’una acció motriu.

• Recreació: la prioritat del joc es troba en l’entreteniment, és un passatemps.

• Natural: el joc és una activitat que sorgeix lliurement i és espontània.

• Incertesa: la incertesa és la situació que es genera en l’evolució del joc, en
el qual es juga per saber què passarà, exposant-se a situacions fictícies. V.
Navarro defensa aquesta incertesa en tots els tipus de joc (joc funcional, per
les situacions imprevistes; jocs de fantasia, per la irrealitat a què se sotmet;
joc de regles, pel dubte en el resultat final).

• Context sociocultural: l’àmbit i ambient en què es desenvolupa influeix
directament sobre el joc que es realitza. Les accions que es realitzen en el
joc mantenen una estreta relació amb l’ambient, idees socials, formes d’or-
ganització de grup socials, etc., reproduint la situació i context sociocultural
on es realitzen els jocs.
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En general, podem considerar que el joc:

• És un mitjà de socialització, expressió i comunicació, amb el qual l’infant
supera el seu egocentrisme, establix relacions amb els seus iguals i aprèn a
acceptar punts de vista diferents al propi.

• Permet a l’infant conèixer-se a si mateix, als altres i establir vincles afectius.

• Desenvolupa les funcions psíquiques necessàries per als aprenentatges com
la percepció sensorial, el llenguatge, la memòria, etc., així com les funcions
físiques (córrer, saltar, equilibri i coordinació).

• Estimula la superació personal a partir de l’experimentació de l’èxit, que és
la base de tota autoconfiança.

• Ajuda a interioritzar les normes i pautes de comportament social, ja que si
els infants no respecten les normes de joc que ells mateixos es donen, se
sancionen.

• És la base de tota activitat creativa, ja que promou la imaginació.

1.2 Característiques del joc infantil

Per poder parlar de joc, abans ens hem de posar d’acord per establir quan
considerem que un infant està jugant i quan no, i en què ens basem per fer
aquesta afirmació. De vegades resulta discutible i difícil afirmar-ho amb seguretat.
Per tal de facilitar la conceptualització del joc, ens serà útil conèixer les seves
característiques, els trets que s’observen en la conducta dels nens i nenes i que ens
porten a pensar que està jugant. En aquest sentit, podríem dir que el joc infantil
presenta les característiques següents:

• El joc proporciona plaer: el joc és l’activitat fonamental de l’infant, li
proporciona plaer i diversió. Això no ha d’excloure necessàriament l’esforç,
ja que també la satisfacció es pot produir pel grau de dificultat del joc. La
mostra d’alegria i gaudiment són els millors indicadors de l’activitat.

• L’activitat lúdica durant la infància té una finalitat en si mateixa: es
juga pel plaer que produeix. No respon a un fi extern. Com a situació
fictícia que és, el resultat és conseqüència de la pròpia activitat i no va més
enllà. A més, l’absència d’exigències externes allibera l’infant de la por
a equivocar-se o a no complir amb les expectatives, potenciant d’aquesta
manera la iniciativa i la creació.

• L’infant juga aquí i ara: el que li interessa és la pròpia conducta i no
tant el resultat o producte d’aquesta. És a dir, es dóna més importància als
mitjans que als fins, la qual cosa no vol dir que no es tinguin presents, sinó
que aquests poden anar variant al llarg del joc, per tal que encaixin amb els
mitjans que es van descobrint a mesura que transcorre el joc.

El joc pel joc

Segons Wallon, l’infant troba
alegria en l’activitat lúdica, tot i
que no la busca, no persegueix
cap propòsit que no sigui “el joc
pel joc”.
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• El joc és lliure, espontani, no condicionat per reforços o imposicions
externes: l’infant no s’ha de sentir obligat a jugar. El joc permet la llibertat
i la iniciativa dels participants.

• El joc és ficció, simulació: és el desenvolupament d’una situació inexistent
i mancada de transcendència. És “fer com si...”, fer possible un món de
fantasia on els desitjos es poden fer realitat gràcies a la simulació i la fantasia.
Amb el joc, l’infant, transforma el món exterior adaptant-lo a les seves
necessitats.

• El joc és una activitat que implica acció i participació activa de l’infant:
explorar, pensar, moure’s, etc.

El joc és una activitat voluntària que troba el que busca en ella mateixa
i en el desenvolupament del seu propi procés. El joc, per al nen o
nena, és una activitat molt seriosa en què s’implica totalment (sentiments,
pensaments, etc.). La pràctica del joc li serveix per demostrar i afirmar la
seva personalitat.

Les característiques del joc s’han de prendre com a orientació per tal d’ajudar a
la conceptualització del joc i de la seva importància en el desenvolupament de
l’infant. Evidentment, a la realitat es poden veure situacions clares de joc que
no compleixen totes aquestes característiques. Resulta habitual mesclar treball
amb joc; a l’escola, realitzar tasques i activitats d’una manera lúdica i distesa
constitueix la base de moltes propostes pedagògiques, no sempre es poden complir
totes les característiques assenyalades però, si més no, ens poden servir de referent
per a la conceptualització del tema que ens ocupa.

1.3 Teories del joc

Al llarg dels anys s’han elaborat nombroses teories sobre l’origen, les caracterís-
tiques i les finalitats de l’activitat lúdica. N’hi ha que es contraposen, d’altres es
complementen en un intent de comprendre l’ambivalència lúdica, la qual, d’altra
banda, es dóna en gran nombre d’espècies animals.

Per tal de facilitar l’estudi de les diferents teories, les dividirem en dos grans grups,
amb els respectius autors i la seva visió i interpretació del joc. També es farà
menció d’aquells pedagogs que amb les seves propostes han reivindicat el joc
com la metodologia més adequada en l’etapa infantil.

A continuació es mostren les diferents teories agrupades en tres grans blocs:

• Teories clàssiques:

1. Teoria de l’excés d’energia de Spencer

2. Teoria del descans de Lazarus
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3. Teoria de la recapitulació de Hall

4. Teoria de l’exercici preparatori de Groos

• Teories modernes:

1. Teoria de l’autoexpressió de Freud

2. Teoria de Buytendijk

3. Teoria de la ficció de Claparède

4. Teoria de Piaget

5. Teoria sociohistòrica de Vigotsky i Elkonin

6. Teoria de l’enculturació de Sutton-Smith i Roberts

7. Teoria ecològica de Brofenbrenner

• Teories pedagògiques:

1. Freidrich W. A. Froebel

2. Rosa i Carolina Agazzi

3. Ovide Decroly

4. Maria Montessori

5. Célestin Freinet

6. Elionor Goldschmied

1.3.1 Teories clàssiques

Les teories clàssiques se situen des de mitjans del segle XIX fins al primer
terç del segle XX i destaquen pel seu èmfasi evolucionista. Aquests pensadors
se centren en l’estudi de la naturalesa humana i només tracten el tema del joc
incidentalment. Les teories clàssiques son: la de l’excés d’energia, la del descans,
la de recapitulació i la de l’exercici preparatori.

1) Teoria de l’excés d’energia. Segons Spencer (1855), si es consideren les
diferents espècies, s’observa que com més desenvolupades estan, més juguen,
ja que han de destinar menys temps a satisfer les seves necessitats bàsiques.
Això s’explica si es té en compte que les activitats serioses estan destinades a
la conservació de l’espècie.

Segons Halls, en els jocs d’empaitar
l’infant reprodueix la recerca de la
presa.

Spencer considera el joc el resultat d’un excés d’energia acumulada. El joc
infantil es justificaria com una manera de canalitzar l’energia que no es gasta,
en no haver de realitzar activitats serioses, ja que les necessitats són satisfetes
per d’altres. Desconnectades de les activitats adreçades a la supervivència, les
activitats estètiques i lúdiques són un luxe, una manera de malbaratar l’energia.

Aquesta interpretació no té en compte el fet que l’infant juga encara que prèvia-
ment hagi estat fent una tasca que li hagi suposat molt de desgast d’energia.
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Classificació dels jocs

Groos va fer una classificació
dels jocs en els animals i en les

persones a partir de les funcions
de l’organisme: jocs de lluita,

afectius, de moviment, de
reconeixement, etc.

2) Teoria del descans. En contraposició a la teoria anterior, Lazarus (1883) veu el
joc com una activitat alliberadora dels problemes, de les inquietuds i que afavoreix
el descans. Considera el joc com un descans després de la feina.

3) Teoria de la recapitulació. S. Hall (1904) aborda el joc des d’una perspectiva
evolucionista i hi veu la confirmació de la hipòtesi segons la qual el desenvolu-
pament ontogenètic és una recapitulació de l’evolució filogenètica. Veu que hi ha
una analogia entre els diferents estadis del desenvolupament embrionari i els grans
períodes de l’evolució de les espècies. En aquest sentit, Hall fa una classificació
dels jocs infantils per ordre d’aparició, on es reflecteix en cada individu la lògica
de l’evolució de l’espècie. Des d’aquest plantejament, creu que els jocs a l’aigua
es donaran abans en l’infant que els jocs de pujar als arbres, precisament perquè
els peixos van precedir els micos en l’ordre d’aparició com a espècie. Així mateix,
l’infant, des del moment que neix, mitjançant el joc fa una mena de recapitulació
de l’evolució de l’home. Al començament es comporta com un animal (juga a
agafar-se i a aixecar-se), després com un salvatge (jocs d’amagar-se reproduint la
recerca de la presa) i així successivament fins a arribar a jocs més complexos i de
nivell superior, jocs de construcció, jocs d’estratègia, etc.

Aquestes teories donen una visió evolucionista a l’explicació de la naturalesa del
joc infantil i, malgrat hagin quedat desfasades, han servit per plantejar el joc
infantil com un concepte clau a l’hora d’entendre el desenvolupament humà, i
alhora, fer reflexionar sobre la importància del joc en la vida dels infants.

4) Teoria de l’exercici preparatori. K. Groos (1901) considera el joc una manera
de practicar o exercitar els instints abans que aquests estiguin completament
desenvolupats.

S’inspira en l’obra de Darwin i pensa que si els organismes juguen és perquè el
fet de jugar suposa un avantatge per a la supervivència de l’espècie. Així, el joc
és útil com a exercici preparatori, d’entrenament d’aquelles habilitats que haurà
de desenvolupar quan sigui adult. Per exemple, l’infant, en el joc simbòlic, imita
l’adult en moltes de les seves accions.

Per a aquest autor, el joc seria únicament un aprenentatge per a la vida, però
descuida el caràcter lúdic del joc, ja que l’adult, que suposadament ja està preparat
per a la vida, segueix jugant.

1.3.2 Teories modernes

Les teories modernes es desenvolupen al llarg del segle XX fins a l’actualitat. En
aquestes, el joc durant la infantesa passa a ser un element d’estudi rellevant en tant
que contribueix al desenvolupament humà. Les teories denominades modernes
son: l’autoexpressió de Freud, la de Buytendijk, la de ficció de Claparède, la de
Piaget, la sociohistòrica de Vigotsky y Elkonin, la de enculturació de suttan-Smith
i Roberts i la ecològica de Brofenbrenner.

1) Teoria de l’autoexpressió de Freud. S. Freud (1905) estableix una analogia
entre els somnis i el joc simbòlic, ja que tots dos permeten la projecció de
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l’inconscient, la realització de desitjos insatisfets. Vincula el joc a l’instint de
plaer. El joc és una via que permet a l’infant expressar les seves necessitats i
satisfer-les.

Si bé en un principi Freud només vinculava el joc al principi de plaer, després
s’adonà que en el joc infantil actuen també les experiències de la vida real de
l’infant. El joc passarà a ser també una via a través de la qual l’infant expressarà
de manera inconscient situacions conflictives que l’angoixen. Amb l’avantatge
que ara, en el joc, els esdeveniments reals, traumàtics no dominen el subjecte sinó
que és ell que els domina. Per exemple, l’infant està angoixat perquè l’han d’operar
d’apendicitis, la possibilitat de jugar a metges li permet reconstruir la situació a
la seva mida, i així poder controlar-la, donar-hi solució i disminuir així la seva
angoixa.

El joc esdevindria així un mitjà per canalitzar l’angoixa provocada per les
experiències reals.

Seran aquestes característiques del joc infantil les que en permetran la utilització
com a instrument de diagnòstic i de teràpia dels conflictes infantils.

Igual que en el cas dels somnis, el joc infantil expressa altres processos als quals
no tenim accés directe. Permet la realització de desitjos sexuals inconscients,
però també permet expressar l’angoixa provocada per les experiències de la vida
real. Reproduint aquestes experiències doloroses a través del joc, l’infant reviu
l’angoixa, tornant a fer present un sentiment traumàtic. Però el fet d’escenificar el
trauma en aquest context li permet dominar-lo i adaptar-se millor a la realitat.

2) Teoria de Buytendijk. Buytendijk (1933) planteja una concepció del joc
infantil completament oposada a la de Groos (teoria de l’exercici preparatori). Se-
gons aquest autor, els infants tenen unes característiques i components clarament
diferenciats respecte dels subjectes adults, per tant, els seus comportaments també
seran diferents.

La timidesa, la impulsivitat, l’ambigüitat, la facilitat per distreure’s són condicions
de la infància que possibiliten el joc infantil, és a dir, entre les característiques de
la infància es podria situar el joc. Segons Buytendijk, la infància explica el joc;
l’ésser viu juga perquè encara és jove.

3) Teoria de la ficció de Claparède. Per a Claparède (1934), el joc és una actitud
del jugador o jugadora davant la realitat. El joc és una manera d’interactuar amb la
realitat que és determinada per factors interns de qui juga i no per les condicions i
circumstàncies de la realitat externa. La clau del joc és el seu component de ficció.
En el joc es poden satisfer els desitjos, superar allò que està prohibit o a què no es
té accés. Claparède creu que l’infant, jugant, pot ser protagonista de les situacions
creades, cosa que la societat li impedeix; per això el joc permet compensar les
privacions del món que l’envolta.

4) Teoria de Piaget. Segons Piaget (1932), el joc és un reflex de les estructures
cognitives i, a més, contribueix a l’establiment de noves estructures mentals.
Les diverses formes que el joc adopta al llarg del desenvolupament infantil són
conseqüència de les transformacions que experimenten les estructures cognitives.

Els jocs d’experimentació

Grooss i Claparède van agrupar
els jocs sensorials, motors,
intel·lectuals i afectius en una
categoria anomenada jocs
d’experimentació.
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Enfrontar-se a la realitat

Per a Piaget, l’infant té tres
maneres d’enfrontar-se a la

realitat:

• Mitjançant
comportaments
d’acomodació,
adequant la conducta a
les circumstàncies
exteriors (joc
d’imitació).

• Mitjançant
comportaments
d’assimilació,
modificant el medi
segons la seva voluntat
(joc simbòlic).

• Mitjançant
comportaments
adaptats en que les dues
formes anteriors
guarden un equilibri,
unes vegades serà
l’infant qui imposi els
seus desitjos, d’altres
serà el medi que
s’imposarà a l’infant.

L’infant s’ha d’adaptar constantment a un món físic i social que no comprèn gaire
(s’ha d’adaptar a un món d’adults que té uns interessos i unes normes que encara li
resulten externes). Com que adaptar-s’hi li resulta difícil i poc satisfactori, buscarà
la manera d’assimilar aquest món dintre de les seves possibilitats, i ho farà a través
del joc.

L’infant, per adaptar-se de manera intel·ligent a la realitat, disposa de dos meca-
nismes: el d’assimilació i el d’acomodació. Piaget veu en el joc el paradigma
de l’assimilació, ja que permet a l’infant transformar la realitat segons les seves
necessitats i així facilitar-ne la comprensió.

Segons Piaget, els mecanismes d’assimilació i d’acomodació són els que permeten
a l’infant adaptar-se al seu entorn.

Abans d’adaptar-se al medi, l’infant oscil·la entre acomodacions que l’obliguen a
reorganitzar les seves pautes de conducta en funció de la pressió del món exterior,
per exemple, les diferents maneres de xumar, en funció que el líquid estigui al pit,
al biberó o a la cullera.

En canvi, en l’assimilació, l’infant deforma la realitat en benefici de la seva
organització interna. Quan l’infant assimila, sotmet objectes diferents a un mateix
patró de comportament, per exemple: els esquemes motors s’exerciten amb els
objectes que té al seu abast, independentment de les característiques de cada
objecte; ho veiem quan juga a llançar qualsevol objecte que va a parar a les
seves mans i tan aviat com se li recull, el torna a llançar; en això consisteix
el joc. D’aquesta manera, va consolidant els esquemes que va adquirint (en
aquest cas, esquemes motors), repetint el mateix patró de resposta amb diferents
objectes i situacions. En la figura 1.1 es mostra una representació dels mecanismes
d’assimilació i acomodació.

Figura 1.1. Els mecanismes d’assimilació i acomodació

En l’acomodació és el medi qui imposa la seva llei, en l’assimilació és el
subjecte qui la imposa.

Segons Piaget, el desenvolupament condiciona el joc. Les transformacions que
experimenten les estructures intel·lectuals de l’infant es manifesten també en el
tipus de joc.
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La repetició d’esquemes motors fora del seu context habitual es transforma en
accions que representen una situació no present. Fer com si begués es converteix
en un símbol que representa el vas, el líquid i l’acció de beure.

El símbol és l’estructura mental que fa possible la ficció i amb aquesta nova
adquisició s’inicia el joc simbòlic (entre els 2 i els 7 anys).

Per a Piaget, la capacitat de simbolització és una fita que l’infant assoleix primer
de manera individual (joc en paral·lel o joc egocèntric) i només després passa a
ser una representació col·lectiva. Hi ha una edat en la qual els infants, encara
que estiguin jugant junts, cadascun desenvolupa el seu propi tema i, si entren en
contacte, ho fan de manera fortuïta (un fa una pregunta i l’altre pot ser que li
respongui alguna cosa que no té res a veure). Ara bé, jugant junts, el símbol es
socialitza i passa a tenir el mateix significat per a tots els participants. Però el
referent d’aquest significat el treuen del seu entorn quotidià i principalment dels
adults, que actuen com a models.

Aquesta concepció del joc simbòlic que té Piaget xoca amb la que té Vigotsky.
Piaget considera que el joc simbòlic és, en la primera fase, individual –responent
al tipus de pensament egocèntric de l’infant d’aquesta edat– i només després passa
a ser socialitzat, mentre que Vigotsky considera que el símbol apareix per designar
alguna cosa per a algú. El joc simbòlic, en tant que activitat compartida amb altres
infants, suposa la superació del pensament egocèntric. Per tant, Vigotsky creu que
el joc simbòlic és socialitzat des del seu inici.

Seguint amb la teoria de Piaget, més endavant el joc es transforma en joc de regles,
que necessita la representació simultània de les accions dels diferents jugadors.
La pràctica va fent cada cop més complexes les regles que regulen les seves
interaccions lúdiques. També canviarà la seva concepció de la regla: d’identificar
les regles com a quelcom extern, invariable, procedent de l’adult, a ser producte
d’un acord entre els jugadors.

El grau de desenvolupament d’un infant en un moment donat condiciona el
tipus de joc i la manera de jugar.

5) Teoria sociohistòrica de Vigotsky i Elkonin. Aquesta teoria s’inclou dintre
de l’anomenada escola soviètica. Vigotsky (1933, 1966) va ser el seu precursor i
després la van continuar els seus deixebles entre els quals hi ha Elkonin (1980).

Per a Vigotsky, hi ha dues línies de canvi evolutiu que conflueixen en l’ésser humà
civilitzat. Una de les línies depèn de la biologia i consisteix en les variacions que
tenen lloc en els organismes com a efecte de la necessitat d’adaptació. L’altra
és sociocultural i fa referència a les modificacions produïdes pel fet de viure en
societat. Viure en societat ha provocat en l’home la necessitat de comunicar-se
i l’aparició del llenguatge. Aquestes capacitats promouen una reestructuració
de les funcions biològiques i l’aparició de les capacitats superiors (capacitats
intel·lectuals). La memòria, l’atenció, la percepció i el pensament serien atributs
que es presenten inicialment de manera natural o elemental i que el procés
d’adquisició de la cultura els converteix en socialitzats o superiors.

Manifestacions
simbòliques

Segons Piaget, el conjunt de
manifestacions simbòliques són
la imitació, el llenguatge, el
dibuix i la imatge mental, totes
permeten representar la realitat
sense haver de limitar-se al
moment en què té lloc l’acció
que representa.
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El joc com a activitat social

Per a Vigotsky, el joc és una
activitat fonamentalment social

que facilita el coneixement d’un
mateix i dels altres, així com de
la realitat que tots les respectin.

Les funcions per a la supervivència ens són donades biològicament i les funcions
específicament humanes són resultat del contacte social.

El joc ajuda al desenvolupament de les capacitats físiques i psíquiques. L’exigèn-
cia pròpia, l’element de tensió que implica les ganes de superació i la relació amb
els altres, que implica compartir jocs, són elements estimulants de les diferents
capacitats.

Segons Vigotsky, el joc condiciona el desenvolupament. El joc contribueix a l’ad-
quisició i consolidació de les capacitats mentals superiors. Facilita el pas d’unes
adquisicions incipients i immadures a d’altres de consolidades i permanents.

El joc evoluciona a mesura que l’infant creix. En un principi, el joc es basa a imitar
la realitat de la manera més exacta possible. Amb l’aparició del joc simbòlic,
moment en què discerneix entre l’objecte i el seu significat i pren consciència de
les relacions amb els altres, l’infant s’interessarà pel joc més social.

El joc simbòlic apareix quan l’infant és capaç de separar l’objecte del seu significat
(quan fa servir un pal com a cavall, el significat “cavall” queda independitzat de
l’objecte original). A continuació passa per una zona intermèdia d’ajustament de
regles on tot el seu interès estarà dirigit a la realització conscient d’un propòsit per
tal d’aconseguir-lo. I en la darrera etapa es busca per damunt de tot establir unes
normes i que tots les respectin.

Respecte al joc simbòlic o joc sociodramàtic, com s’anomena en la tradició russa,
al principi consistiria a escenificar situacions i interaccions que l’infant observa
en els adults, però de manera fraccionada. A mesura que va adquirint més
consciència de les relacions amb els altres, necessita la cooperació dels altres
nens i nenes per tal que tinguin papers complementaris al seu, necessitarà regles
que organitzin cadascun d’aquests papers per crear autèntiques situacions socials.
Aquests canvis suposaran el pas d’un joc més individual a un altre de més social.

Inicialment, els infants juguen de manera natural, no interessa el resultat, no hi ha
autodisciplina, ni una consciència del paral·lelisme amb la realitat. En el joc de
la infància humana, els motius o els temes són socials però imperfectes, fins que
l’infant aconsegueix fer un salt qualitatiu que el porta a considerar la perfecció en
la representació del paper.

Vigotsky considera el joc com el motor del desenvolupament infantil en tant que
crea contínuament zones de desenvolupament pròxim (ZDP).

La zona de desenvolupament pròxim (ZDP) és l’espai que separa la capacitat d’un
infant de realitzar una tasca o problema individualment, utilitzant únicament els
seus propis recursos (nivell de desenvolupament real,NDR), de la capacitat de
realitzar una tasca o problema amb l’ajut d’una altra persona més experimentada,
sia un adult o un altre company o companya més capaç (nivell de desenvolupament
potencial, NDP). Aquesta noció és molt important en la seva teoria. Vegeu la
figura 1.2.
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Figura 1.2. Zona de desenvolupament pròxim de Vigotsky

El joc contribueix a la socialització i a
la transmissió de valors.

L’origen del joc és l’acció espontània de l’infant, però orientada socialment. Es pot
veure quan un infant agafa una pinta i se la posa a la boca, l’adult intervé orientant
aquest joc en un determinat sentit, i és probable que l’infant deixi de posar-se la
pinta a la boca i comenci a pentinar la nina. D’aquesta manera, el joc contribueix
a la socialització dels individus i a la transmissió de valors. Quan juga a mestres,
li permet explorar què és un mestre, i la clau del seu comportament serà veure els
seus companys des del paper de mestre.

En la teoria sociohistòrica té gran importància l’entorn social, l’ajut dels altres
com a facilitadors del desenvolupament de les potencialitats individuals.

6) Teoria de l’enculturació de Suttan-Smith i Roberts. La teoria de l’encultura-
ció de Sutton-Smith i Roberts (1964, 1981) planteja que hi ha una relació entre els
tipus de valors que s’inculquen en una determinada cultura i els tipus de jocs que
promou aquesta cultura. Segons aquesta teoria, el joc actuaria com a transmissor
de valors. Els jocs es classificarien segons si promouen aspectes com la força
física, l’atzar o l’estratègia.

7) Teoria ecològica de Brofenbrenner. Un dels representants de la teoria
ecològica és Brofenbrenner (1979), que considera que el joc està determinat per
diversos factors ambientals, físics i culturals.

Destaca el paper dels entorns en els quals transcorre la nostra vida. Considera
la persona com un organisme actiu, com un sistema que encaixa dins d’un altre,
establint relacions recíproques entre ells, de manera que, en canviar un element,
tot el conjunt també canvia.

Cada persona es relaciona d’una determinada manera amb el seu ambient, amb els
objectes, persones i situacions que l’integren. El que veritablement importa per a
la conducta i el desenvolupament és com es percep l’ambient, més que com pot
ser objectivament.

El seu plantejament es basa en la comprensió de la conducta de les persones, que
exigeix analitzar-la en funció dels diferents contextos on es mouen (escola, família,
treball, etc.) i a la vegada aquests s’influeixen mútuament.

Les edats són molt importants en les percepcions de l’entorn. La casa on vivíem
quan érem petits i que recordàvem, ara quan hi tornem després dels anys, la veiem
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El joc és el mètode per
excel·lència que tenen els

humans per aprendre i
conèixer

molt més petita. Els records que tenim de la infància de certs llocs no coincideixen
amb la percepció que en tenim en edats posteriors.

Una qüestió clau en aquesta teoria és com sorgeix i com va canviant la percepció
de la realitat en la consciència de l’infant i amb la seva interacció amb el medi.
Al principi, l’infant confon les característiques subjectives i objectives del seu
entorn, la qual cosa li pot provocar frustració. De mica en mica, el món imaginari
de l’infant i la realitat es van aproximant. Per tant, en el desenvolupament del seu
món fantàstic, al principi, el que succeeix en el joc és real i per això pot creure
que té poders per volar com el seu heroi Superman. Posteriorment, l’infant anirà
esdevenint capaç de diferenciar fantasia i realitat i intentarà fer-les compatibles en
la seva vida quotidiana.

El joc, des d’aquest plantejament, reflecteix l’entorn tal com el percep l’infant i
evoluciona a mesura que es va fent capaç de relacionar-se i modificar-lo segons
les seves necessitats i desitjos.

El joc està format per una sèrie de conductes bàsiques que apareixen en activitats
de joc i en altres activitats no lúdiques; però a partir del moment en què es parla
de joc és perquè aquestes activitats es viuen d’una forma especial i, per tant, cal
ser cautelosos en voler interpretar-los.

Des d’aquest plantejament s’insisteix molt en la importància que té per al correcte
desenvolupament de l’infant l’existència de criteris educatius comuns entre els
pares i els educadors responsables d’altres contextos com ara l’escola, la ludoteca,
l’esplai, etc.

L’infant, mentre juga, es coneix a ell mateix, descobreix el seu entorn, es
relaciona amb els altres, des d’un posicionament en el qual no perd el control
de la situació, s’expressa i experimenta en un entorn adaptat al seu ritme i
possibilitats, fet a la seva mida. Aquests coneixements, fruit de l’experiència
i adquirits a través del joc, els podrà aplicar a la vida quotidiana i, en un futur,
a la vida adulta.

1.3.3 La pedagogia lúdica

Froebel, les germanes Agazzi, Decroly i altres pedagogs van reconèixer el valor
pedagògic de l’activitat lúdica i el van aplicar a les propostes peda-gògiques que
desenvoluparen.

1) Freidrich W. A. Froebel (1782-1852) donava molta importància a l’educació
preescolar i considerava el joc un dels mitjans fonamentals per al desenvolupament
de l’infant, ja que és la seva primera activitat instintiva i és la base per al seu futur
com a persona.

Per això, segons aquest pedagog, cal que l’educador pari atenció i tingui cura del
joc infantil facilitant-lo, creant espais apropiats, dirigint aquest joc i donant-li el
paper preponderant que té en el procés educatiu d’aquesta etapa.
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L’activitat lúdica compliria els objectius següents: exercitar la força i l’agilitat dels
cos, desenvolupar els sentits, la intuïció, la creativitat; establir vincles afectius i
tenir control de la voluntat.

Per posar en pràctica la seva metodologia, va crear un material de joc denominat
dons o regals, constituïts per materials com ara pilotes de diferents colors agafades
a un cordill, capses que contenen materials geomètrics de diferent tipus (cubs,
prismes triangulars, figures que poden donar lloc a diferents composicions...). Es
tracta d’un material variat que dóna a l’infant moltes opcions.

2) Rosa i Carolina Agazzi (1866-1951 i 1870-1945), coneixedores del mètode
de Froebel, del qual van prendre alguns elements, adoptaren postures pròpies en
relació a l’educació infantil.

La seva metodologia es basa en el respecte a la llibertat i espontaneïtat de l’infant
mitjançant la proposta d’activitats lúdiques. La seva aportació original i moderna
és la d’utilitzar materials reciclats per jugar i per a qualsevol altre tipus d’activitat
a l’aula infantil.

Segons el mètode de les germanes Agazzi les activitats educatives s’apleguen
en els àmbits següents: exercicis de la vida pràctica, exercicis de llenguatge,
educació musical, exercicis de discriminació intel·lectual, manualitats, jardineria
i horticultura, joc...

Aquest conjunt d’activitats pretenen desenvolupar habilitats i destreses variades
com l’adquisició d’hàbits de la vida quotidiana, l’expressió d’afectes, desitjos,
idees mitjançant la paraula, educar l’oïda i modular la veu, classificar els objectes,
etc.

3) Ovide Decroly (1871-1932) pretenia “preparar l’infant per la vida” creant un
ambient que ofereixi a l’infant l’estimulació que necessiti. Va concebre l’educació
dels infants, de parvulari i primària, al voltant dels centres d’interès, fonamentats
en dos principis:

• Globalització: l’infant percep la realitat com un tot, no com un conjunt de
parts interrelacionades entre elles.

• Interès: la intervenció educativa estarà en funció de les necessitats de
l’infant.

Decroly va considerar el joc, necessitat infantil, com el mitjà idoni per a l’autoe-
ducació de l’infant i per al seu desenvolupament sensorial, motor i intel·lectual.

Segons aquest autor, el joc que s’ofereix a l’infant ha de reunir les qualitats
següents:

• Ha d’estar adaptat a les seves capacitats.

• Ha d’afavorir les tendències positives de l’infant.

• Ha de contribuir al desenvolupament de l’observació.
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Als annexos del web
podeu ampliar la

informació sobre la
pedagogia de Freinet a

l’EI.

• Ha de crear bons hàbits.

• Ha de ser variat per tal de mantenir l’interès.

El centre d’interès constitueix el punt
de partida de l’activitat educativa. A

partir d’un tema interessant per a
l’infant, s’organitzen les activitats de

les diferents àrees d’aprenentatge.
Aquesta imatge (l’hort) és un

exemple de làmina que s’utilitza
freqüentment per treballar l’expressió

oral.

4) Maria Montessori (1870-1952) crea un material didàctic que és model
d’inspiració de moltes joguines educatives que hi ha en el mercat, encara que
aquesta autora no dóna gaire importància al joc ni a la fantasia. Es tracta d’un
material ordenat i organitzat que està centrat en els sentits i la finalitat del qual és
desenvolupar la intel·ligència. Pensa que el paper de l’educador és molt important,
ja que organitza els materials en funció de la capacitat de l’infant i propicia
un clima positiu perquè es doni l’aprenentatge, tot respectant la llibertat i la
individualitat de cada infant.

5) Célestin Freinet (1896-1966) és el precursor de la metodologia que més
s’utilitza en l’etapa d’educació infantil; és a dir, dels racons de joc i els tallers.
Les seves tècniques pedagògiques propugnen que l’escola ha d’anar a la cerca de
la vida i a la democratització de l’ensenyament.

L’aplicació de les seves tècniques a l’etapa infantil para atenció a la necessitat de
seguretat de l’infant, a la necessitat d’estar actiu, a la capacitat de passar fàcilment
del joc al treball, a la participació de l’infant en el seu propi procés d’aprenentatge,
i així es fa cada vegada més responsable de les seves accions.

L’escola, en una època en què l’infant està mancat del contacte directe amb la
vida, tracta de trobar noves formes de relació entre l’infant i el medi, l’infant i
l’educador, i l’infant i la comunitat.

Els racons i tallers es basen en la filosofia que l’educador no és a l’aula com
la persona que té el coneixement, sinó que està entre els infants, ajudant-los a
orientar-se respecte als problemes que tenen i respecte als seus propis interessos.
Es tracta d’organitzar un ambient atractiu i estimulador per al desenvolupament
infantil.

6) Elionor Goldschmied (1910) ha fet les propostes metodològiques més actuals
per a la llar d’infants. A ella es deuen les propostes de la panera dels tresors per
als infants en el primer any de vida i del joc heurístic, adient per al segon any.

La panera dels tresors la va concebre per tal d’afavorir el desenvolupament de
l’infant i com una eina que li permet aprendre de si mateix, de seu entorn immediat
i de les persones que l’envolten, jugant tot sol amb objectes comuns.

Infants jugant al joc heurístic

El joc heurístic, igualment, va ser concebut per desenvolupar les capacitats
infantils; en aquest cas, l’infant ha madurat prou i la seva acabada d’estrenar
capacitat de desplaçar-se li obre noves possibilitats. És un joc en el qual, a
través d’un material obert –és a dir, poc estructurat–, l’infant experimenta amb
els objectes descobrint i entenent les possibilitats d’aquests materials.

Per concloure, podem dir que la major part de pedagogs, iniciadors de l’escola
moderna i de l’escola activa reconeixen el valor educatiu del joc i, per tant, el
consideren una eina imprescindible per a l’aprenentatge infantil. Així el joc es
considera una activitat rellevant en la majoria de projectes i programes de l’etapa
d’educació infantil.
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1.4 Evolució del joc en l’infant

Els infants no juguen de la mateixa manera al llarg de la seva vida. Els jocs que
observem en els més petits són ben diferents dels que observem en els més grans.
A mesura que l’infant creix, els jocs es modifiquen i es transformen i l’evolució
de l’activitat lúdica s’adapta al desenvolupament del nen.

Els jocs evolucionen amb l’edat.

Aquesta evolució del joc en relació amb l’edat no vol dir, en tots els casos, que
desapareguin les formes de joc anteriors, sinó més aviat que es transformen i es
fan més complexes.

Abans dels 2 anys, els infants desenvolupen els jocs funcionals. Centren el seu
interès en l’exploració i l’actuació sobre els objectes gaudint d’aquells jocs que
tenen un gran component sensorial i motor.

Posteriorment, a partir dels 2 anys, seran capaços de realitzar altres jocs més
complexos, però encara mantindran l’interès pels jocs que provoquen sensacions o
bé pels jocs que exigeixen una activitat física o motriu (córrer, saltar, empènyer...).

Complerts els 6 anys, els infants també passen a interessar-se pels jocs de
representació, els quals apareixen al final dels 2 anys de vida i aniran adquirint
rellevància a mesura que es vagi desenvolupant el seu llenguatge.

Paral·lelament al desenvolupament de noves capacitats, l’infant s’interessa
per formes de joc més complexes, per a les quals no estava preparat
anteriorment, però les formes de jocs anteriors no desapareixen, sinó que
es transformen i s’enriqueixen amb les noves possibilitats i capacitats.

1.4.1 Tipus de jocs segons l’edat

El joc és una activitat innata en l’infant, és una acció espontània que li permet
descobrir tot el que l’envolta i relacionar-s’hi. El tipus de joc va d’acord amb
l’edat i passa per diferents etapes depenent de l’evolució de l’infant.

Els infants juguen per aprendre com funciona el món i les altres persones (infants,
pares o altres adults) que també formen part del seu món.

Passem a comentar alguns dels jocs típics dels infants a mesura que avancen en
edat. Els estudiarem agrupant-los per edats:

1) De 0 a 3 mesos. Als nadons els atreuen els objectes lluminosos i amb colors
vius, sobretot si contrasten amb el fons, i els que es mouen i sonen. També la cara,
la mirada i la conversa dels adults. En aquest sentit, els jocs que més els agraden
són: fer pessigolles, massatges, carícies, expressions amb la cara i somriure, el
propi moviment que fa que aparegui i desaparegui la seva cara, cançons de falda,
cançons de bressol que els relaxen per anar a dormir.
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Dels 0 als 3 mesos, el nadó utilitza de manera reflexa el seu propi cos (mans
i peus) com a objecte de joc i també el de l’adult.

2) De 3 a 6 mesos. Dels 3 als 6 mesos, l’infant juga amb el seu cos, amb el de
l’adult i amb objectes que pugui manipular. El seu cos (boca, mans, peus) i la mare
són els seus materials de joc. El joc es basa en les seves capacitats per tocar, agafar,
posar-se objectes a la boca, somriure a les persones, i emetre sons i moviments
corporals en resposta als comentaris i carícies de la mare. Les situacions cara
a cara amb l’adult (bany, menjar, canvi de bolquers) són molt importants per a
l’infant.

L’inici del joc

3) De 6 a 9 mesos. Durant els 18 primers mesos l’infant es relaciona amb el món
a través dels sentits i actuant sobre ell. Només existeix l’aquí i l’ara. Només actua.
El seu primer joc és aconseguir repetir moviments involuntaris del seu cos (posar-
se la mà a la boca). El següent joc serà reproduir reaccions en els objectes de
fora (moure un sonall) fins a conservar aquest moviment. Després relacionarà els
moviments dels diferents sentits.

De 6 a 9 mesos juga amb els seus peus, és capaç de girar lateralment, reptar,
seguir la trajectòria d’un objecte i agafar-lo si està dintre del seu camp visual.
Plora davant dels desconeguts, mentre que les persones que li són familiars li
proporcionen prou seguretat i tranquil·litat per jugar i explorar. A mesura que
es podrà aguantar assegut al terra serà capaç d’agafar dos objectes a la vegada i
fer-los xocar o passar-se un objecte d’una mà a l’altra.

Dels 3 als 9 mesos, el joc de l’infant consisteix a explorar el seu propi cos i
el de la mare.

4) De 9 a 12 mesos. De 9 a 12 mesos l’infant comença a buscar objectes que estan
amagats. Quan un objecte li cau i desapareix del seu camp visual, serà capaç
d’intuir on ha pogut anar a parar.

Un dels seus entreteniments serà tirar objectes, fer-los rodar, observar la seva
trajectòria, el soroll que fan. Comença a comprendre la relació entre les parts
en jocs senzills d’encaixos. A mesura que progressa la seva capacitat per
desplaçar-se dret s’amplien les possibilitats d’exploració del seu entorn. Amb els
desplaçaments s’inicia un període de perills, caldrà proporcionar-li espais segurs
i rics en estímuls perquè guanyi confiança en les noves capacitats. Reconeix
els objectes, sap com funcionen i que tenen una existència pròpia, sobretot els
habituals del seu entorn, però buscarà l’adult per tal que li confirmi o no les seves
suposicions sobre quin és el lloc on es desa cada cosa (el xumet al llit, la tovallola
al bany...).

Dels 9 als 12 mesos, l’infant juga a explorar l’espai i els objectes, busca
agafar-los, els colpeja, els llença...

5) De 12 a 18 mesos. De 12 a 18 mesos continua progressant en el coneixement
del funcionament dels objectes (amb la cullera menja i dóna de menjar, amb
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el carretó transporta terra, objectes...), però el seu principal interès se centrarà
a comprendre les diferents parts de què es componen les joguines: trencar per
explorar, desmuntar, desvestir les nines, serà el seu nou entreteniment. També
serà important l’exploració amb el seu propi cos (amagar-se o posar-se dintre de...,
gronxar-se).

Dels 12 als 18 mesos, l’infant intenta utilitzar els objectes segons les seves
propietats i funcions més evidents.

6) De 18 a 24 mesos. De 18 a 24 mesos combina dues o més joguines en un tema
simple. Fa composicions amb els blocs de construcció per després destruir i tornar
a construir (cases, ponts...).

Reprodueix amb les seves joguines (la caseta, el cotxe, les nines...) el coneixement
que té de les activitats de la vida quotidiana (a casa, a l’escola).

Dels 18 als 24 mesos, l’infant combina dues o més joguines en un tema
simple de joc.

Als 2-3 anys guanyen destresa amb
les mans i els dits.

7) De 2 a 4 anys. Al llarg dels dos primers anys de vida el joc és fonamentalment
individual i d’exploració. Si juga en companyia, normalment és amb l’adult. Les
interaccions amb els iguals generalment acostumen a ser conflictives: baralles,
protestes, empentes per prendre’s joguines... Però entre els 2 i els 4 anys es
produiran canvis d’especial rellevància en els diferents tipus de jocs:

• Ara l’interès de l’infant se centra en els jocs que impliquin saltar, córrer,
enfilar-se, gronxar-se, etc.

• Respecte a la motricitat fina, guanyen precisió, la qual cosa es reflecteixen
els jocs d’enfilar, fer encaixos i construccions.

• En els jocs d’imitació i reproducció d’escenes de la vida quotidiana també
es busca la màxima precisió i fidelitat al model. També els agrada explorar
situacions noves, manipular materials diferents utilitzant la seva creativitat
(amb la terra fa un pastís, amb pedres, carreteres...).

• En l’aspecte social, a partir dels 2 anys l’infant comença realment a
interessar-se pel que fan els altres nens i nenes. El joc és encara individual.
Malgrat que juguin a un mateix joc un grup de dos o tres infants,no
s’ajusten les conductes dels uns amb les dels altres. Apareix la figura dels
observadors. És freqüent que hi hagi algun infant observant com els altres
juguen. Al final dels 4 anys s’inicia el joc en grup on hi ha acord de punts
de vista i intercanvi entre els jugadors. Primer entre dos, després entre tres
i progressivament es va ampliant el grup. Comença a aparèixer la figura del
company o companya preferit, però normalment obeeix més a les relacions
d’amistat dels respectius pares i mares que a les preferències dels infants.

Durant el primer any de
vida...

... el més important és la
interacció que l’infant estableix
amb l’adult: els jocs de falda i
els de contacte són molt
apropiats; les joguines poden
ajudar i ser un element més
d’aquesta interacció, però per
elles mateixes perden interès.
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Dels 2 als 4 anys, l’infant adquireix la capacitat de representació que li
permetrà sortir de l’aquí i l’ara.

8) De 4 a 6 anys. De 4 a 6 anys continua progressant en el domini dels materials
i de l’entorn, però el canvi més espectacular és en l’àmbit dels jocs socials.

• Augmenta el nombre de membres del grup fins a vuit o deu, on cadascú ha
de jugar bé el seu rol sota la supervisió de la resta de membres del grup.

• El grup és encara poc estable.

• Prefereixen jugar nens amb nens i nenes amb nenes, però també poden
arribar a jugar junts i fins i tot amb infants més petits quan els convé, sobretot
per realitzar certs rols (es necessita un nen per fer de pare, una nena per fer
de mare i la filla serà una nena petita).

A partir de la progressiva evolució i complexitat dels jocs socials s’anirà creant
una estructura grupal, apareixerà el líder del grup, els que obeeixen, els que no
accepten les imposicions i formen un subgrup, etc.

Dels 4 als 6 anys, l’infant busca la relació amb els iguals. Els jocs socials
adquireixen cada cop més importància.

9) De 7 a 12 anys. De 7 a 12 anys van adquirint importància els jocs de competició
en grup, la necessitat d’organitzar-se. Van diferenciant el que és joc del que són
altres activitats serioses. Prefereixen jugar sols, sense la presència de l’adult.

1.4.2 Tipus de jocs segons l’estadi evolutiu

El tipus de joc d’un infant d’un any no és el mateix que el d’un de tres anys. Les
formes de joc evolucionen en la mesura que l’infant va madurant.

Per explicar l’evolució del joc infantil es presenta la proposta de Piaget i la de
Wallon.

Tipus de jocs segons Piaget

Segons Piaget, el joc dels infants està determinat pel nivell de desenvolupament
cognitiu, i adopta diferents modalitats en funció de l’estadi de desenvolupament
de l’infant. En cada estadi es donen diferents formes de joc, però sempre n’hi
ha un que predomina i que Piaget considera característic d’aquell estadi, com es
pot veure en la taula 1.1, on es destaca en negreta el tipus de joc característic
d’aquell estadi, malgrat que puguin donar-se a la vegada els altres tipus de joc.
Aquesta classificació inclou quatre tipus de joc: el joc funcional o d’exercici, el
joc simbòlic, el joc de regles i el joc de construcció.
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Taula 1.1. Classificació del joc segons Piaget

Estadi/període Edat Tipus de joc

Estadi sensoriomotor 0-2 anys Joc funcional Joc de construcció

Període preoperacional 2-6 anys Joc funcional Joc simbòlic Joc de construcció

Període d’operacions concretes 6-12 anys Joc funcional Joc simbòlic Joc de regles Joc de construcció

Període d’operacions formals més de 12 anys Joc funcional Joc simbòlic Joc de regles Joc de construcció

1) Joc funcional o joc d’exercici. Aquesta forma de joc, pròpia d’infants menors
de 2 anys, no constitueix plenament un joc, sinó l’activitat que desenvolupen
espontàniament en repetir algunes accions que han realitzat inicialment per
casualitat. S’anomena joc funcional perquè és una manifestació de funcions amb
un valor biològic i psicomotor. Acompanyen el control que progressivament va
adquirint del seu cos (agafar, llepar, colpejar...), són jocs o activitats que permeten
que l’infant exerciti les seves noves possibilitats sensorials i motrius.

El que és realment important en aquest tipus de joc són les accions sobre els
objectes. El fet d’agafar coses, de llepar-les, de colpejar-les, de balbucejar, etc.,
permet a l’infant exercitar noves possibilitats, partint de moviments espontanis
que posteriorment repeteix, buscant sensacions de vegades sensorials i de vegades
motrius.

Per a Piaget, l’infant repeteix aquestes accions, al principi, sense cap intenció, amb
la finalitat d’adaptació. Quan l’infant casualment fa moure un mòbil que té al seu
bressol, o provoca un so determinat, tendeix a repetir-lo i a adaptar-s’hi. És a dir,
repeteix la mateixa acció pel plaer que li produeix i això li permet consolidar-la,
perfeccionar-la.

El joc funcional s’inicia en l’estadi sensoriomotor i es conservarà, en part, durant
els anys següents. En aquest estadi li agraden els jocs de balanceig, d’agafar i
amollar objectes, d’aparèixer i desaparèixer davant l’adult, també es descobreix al
mirall.

Els jocs funcionals afavoreixen en l’infant el desenvolupament dels sentits,
del moviment i el coneixement de l’entorn. L’infant primer es centra en
el coneixement del seu propi cos i les seves possibilitats de moviment;
paral·lelament descobreix el cos dels altres. Després se centra en el
coneixement del objectes i de l’espai.

2) Joc simbòlic. El joc simbòlic està considerat com l’autèntic joc. És el joc
propi dels infants a partir dels 2 anys, moment en què apareix la capacitat de
representació que li permetrà sortir de l’aquí i l’ara.

En el joc simbòlic o de ficció, l’infant, representa accions reals o imaginàries: es
transforma en un personatge, fa com si... Pot utilitzar joguines (nines, cotxes, etc.)
o qualsevol objecte, utilitzant-lo com si fos... transforma els objectes representant-
ne d’altres que no estan presents.

Fer com si...

Jugar a fer com si... permetrà a
l’infant conèixer i integrar-se en
el seu entorn social. També jugar
amb les seves preocupacions,
expressar-les i buscar solucions.
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En el joc simbòlic
l’escombra es transforma en

cavall, la capsa de sabates
és un bressol... Fins i tot el

mateix infant passa a ser un
altre.

L’infant pot donar de menjar
a la nina o menjar ell mateix

sense tenir ni menjar ni
estris, només fent el gest...

Juntament amb el joc
simbòlic es troba el

llenguatge i el dibuix, que
marcaran l’inici de la

capacitat de representació.

El que és important d’aquest tipus de joc és el que els objectes i les accions
representen. L’infant pot desenvolupar accions sense necessitat de tenir material
al seu abast, només ha de reproduir el gest. En aquest primer moment, el joc
simbòlic estarà relacionat amb el medi familiar i social immediat, són els jocs de
pares i mares, metges i infermeres, venedors i compradors...

L’objecte normalment sol tenir una similitud perceptiva amb l’objecte representat.
Com menys estructurada, menys sofisticada sigui la joguina, més possibilitats de
joc oferirà.

Segons Piaget, en el joc simbòlic l’infant assimila la realitat adaptant-la a les
pròpies necessitats. Per a Freud i els psicoanalistes, aquest tipus de joc permetrà
a l’infant reviure i representar situacions conflictives de la seva vida o fantasies
inconscients. Acostuma a basar-se en situacions que a l’infant li suposen certa
dificultat. Així, és possible que jugui amb la nina fent que s’ho mengi tot o castigar-
la per haver fet alguna cosa malament; intentant elaborar la problemàtica personal,
però també, el que l’infant voldria que li passés realment.

Evolutivament, al principi és un joc en paral·lel (no socialitzat), al final de l’etapa
juga amb altres infants. De mica en mica va descobrint els altres:

• Jocs en paral·lel: predomina l’egocentrisme.

• Jocs de ficció: es van establint regles.

• Estableixen a què jugaran: juguem a...?

• Reparteixen papers: jo seré... tu seràs...

• El final del joc: ja no jugo més a..., ara juguem a...

Aquests acords són necessaris per evitar conflictes. Cal que hi hagi certa
coincidència entre les experiències que tenen els diferents infants i la percepció
que tenen del que representaran.

En el joc simbòlic l’infant imita i
representa la realitat modificant-la

segons les seves necessitats. També és típic d’aquesta edat l’amic imaginari, un personatge amb qui el nen
o nena juga com si hi fos de veritat. No ens ha de preocupar, desapareixerà
gradualment.

En el joc simbòlic l’infant pot representar:

• Conductes que fa habitualment mitjançant gestos exagerats: fer com si
begués en un got.

• Conductes que veu en els altres: fa com si llegís un llibre.

• Projecta la seva conducta sobre un altre: nines.

• Doble conversa: fa com si la nina parlés i es contesta a si mateix.

• Imita una altra persona identificant-s’hi.

• Juga amb altres infants representant rols.
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El joc simbòlic marca l’inici de la capacitat de representació, correspon a
l’edat de 2 a 7 anys. Ara l’infant pot representar accions reals o imaginàries,
imitar les accions dels adults, transformar-se en personatge. És el joc de “fer
com si...”.

3) Joc de regles. Aquest tipus de joc s’inicia durant la segona meitat de l’etapa
de l’educació infantil i es desenvolupa plenament a partir dels 6-7 anys.

Com a principal característica destaca que l’infant ha d’aprendre a jugar, és a dir,
ha de seguir unes determinades accions i alhora n’ha d’evitar d’altres que estan
prohibides. S’han de seguir les regles del joc.

Mentre que en el joc simbòlic l’infant té totes les possibilitats de reviure i inventar,
en el joc de regles el que ha de fer cada jugador està prefixat.

Els infants s’inicien en els jocs de regles de manera progressiva, començant amb
regles molt senzilles que de mica en mica s’aniran fent més complexes.

Al principi, els infants consideren les regles de joc, no com un acord entre jugadors,
sinó com una veritat absoluta, arriben a pensar que només es pot jugar de la manera
en què ells ho fan. Progressivament i amb l’experiència de joc, aniran comprovant,
inicialment amb una gran sorpresa, que es pot jugar al mateix joc però canviant
les regles segons les variables de temps, espai, obstacles, etc. (en una altra escola
juguen al mateix joc amb regles diferents).

La consciència que l’infant té de les regles del joc va evolucionant:

• Inicialment, la regla no és coercitiva, pot no respectar-se, ja que l’infant
encara no juga d’una manera pròpiament social.

• Més endavant, la regla és sagrada i inamovible, ve de l’adult i sempre ha
estat aquesta.

• Quan l’infant ja ha assolit una certa maduresa, la regla sorgeix de l’acord
entre els jugadors, pot modificar-se si tots els jugadors es posen d’acord.

En molts jocs de regles, els jugadors són l’element fonamental del joc i es necessita
només l’espai adequat (cavall fort, fet i amagar...); són jocs on l’element motor,
supeditat a les normes, és fonamental; mentre que en els jocs de taula, el material
(cartes, tauler, dominó...) tindrà un valor fonamental, amb les regles pròpies de
cadascun. En aquest cas, l’aspecte motor tindrà poca rellevància.

Mitjançant els jocs de construcció els
infants s’introduiran en el món de les
matemàtiques. En la seva activitat
classificaran peces, seriaran,
igualaran alçades... Tot pel seu propi
interès.

4) Joc de construcció. Entenem per jocs de construcció aquells en què, a partir
de diferents peces, es tracta de relacionar-les, encaixar-les, apilar-les, enfilar-les,
aconseguint una nova composició. Els infants els practiquen des de les primeres
edats, però amb diferents graus de complexitat i intencionalitat.

Inicialment, els jocs de construcció estan supeditats als jocs motors: posar i
treure objectes, encaixar peces, fer i desfer torres... Més tard, podran enriquir el
joc simbòlic o donar-hi suport amb determinades construccions com ara castells,
granges, garatges, casetes, etc.
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Per als més grans es tracta de supeditar la construcció a un model extern, fins i tot
que funcioni. Són els jocs en què amb diferents peces es poden arribar a construir
objectes d’acord amb un model donat o real.

Els jocs de construcció faciliten la transició del joc al món del treball.

Moltes persones en l’edat adulta mantenen l’activitat característica dels jocs de
construcció com a hobby (construcció o reproducció de vaixells, cotxes, edificis,
etc.).

Tipus de jocs segons H. Wallon

Henri Wallon (París, 1879-1963), psicòleg i pedagog francès, considera que el
desenvolupament de l’infant està influït per la maduració biològica i pel medi
social; desenvolupament que no és continu, sinó que està sembrat de crisis que
provoquen una reorganització contínua. Va descriure el desenvolupament mental
de l’infant com una successió d’estadis. Va aprofundir en l’anàlisi dels aspectes
cognitius, biològics, afectius i socials del desenvolupament infantil.

Wallon classifica els jocs, en funció dels estadis evolutius, en funcionals,de ficció,
d’adquisició i de fabricació.

• Jocs funcionals: són els que realitzen els infants molt petits, quan encara no
tenen control sobre les seves reaccions. Són més aviat exercicis biològics i
psicològics. La majoria de les vegades consisteixen a posar i treure, omplir
i buidar, etc.

• Jocs de ficció: apareixen cap als 2 anys. Poden ser simbòlics o d’imitació i
es pot confondre la realitat amb la ficció, ja que s’hi representen situacions
i rols de la realitat.

• Jocs d’adquisició: l’infant reprodueix les paraules i els gestos que rep.
Gaudeix escoltant i mirant contes, és més receptor que actor.

• Jocs de fabricació: apareixen cap als 4 anys, van lligats als de ficció.
Exerciten les habilitats manuals i creatives.

1.5 Joc i desenvolupament

El joc té una gran importància en el desenvolupament global i harmònic de l’infant.
Ofereix moltes ocasions d’aprenentatge, perquè posa en marxa noves habilitats i
desenvolupa les que ja estan apreses. Per mitjà del joc, l’infant explora el seu
entorn i els éssers i objectes que l’envolten; aprèn a coordinar les seves accions
amb les dels altres, aprèn a planificar i a valorar els mitjans per aconseguir allò
que vol.
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El joc contribueix al desenvolupament integral de l’infant.

L’activitat lúdica és un dels principals i més efectius motors de desenvolupament.
El joc possibilita a l’infant espais per assajar, provar, explorar, experimentar i,
evidentment, interactuar amb els objectes i les persones del seu entorn i que a la
vegada contribueixen a satisfer les seves necessitats de coneixement i d’acció.

El desenvolupament condiciona el joc en la mesura que les capacitats que es tenen
en un moment donat determinen el tipus de joc en relació amb l’edat. D’altra
banda, el joc actua com a motor essencial del desenvolupament destacant-ne el
valor formatiu i la conveniència de respectar-lo i potenciar-lo.

Podem considerar el joc una activitat globalitzadora en el sentit que normalment
incideix en diferents aspectes del desenvolupament (psicomotor, cognitiu, afectiu,
etc.). Quan un nen imita l’adult picant de mans mentre canta, fa molt més que això,
ja que també està coordinant el moviment de les mans amb la percepció auditiva
i, a més, estableix una relació afectiva i social.

El desenvolupament condiciona el joc, però el joc també facilita el
desenvolupament i l’educació.

1.5.1 Contribució del joc al desenvolupament sensoriomotor

Els jocs de moviment, amb el cos i amb els objectes, afavoreixen el desenvo-
lupament psicomotor en la mesura que complementen la maduració nerviosa i
estimulen la coordinació de les diferents parts del cos.

La possibilitat de moure’s unida a la seva curiositat innata permetrà a l’infant:

• Explorar el seu entorn i ampliar les seves possibilitats sensorials (descobrir
sensacions noves) i motrius (coordinar els seus moviments).

• Estructurar la representació mental del seu esquema corporal.

• Descobrir-se com a subjecte actor de les modificacions que provoca en els
objectes del seu entorn.

• Guanyar confiança en ell mateix per continuar descobrint el món exterior.

Els objectes que poden rodar, com ara la pilota, conviden l’infant a moure’s per
anar a agafar-los, primer en posició bocaterrosa i després sobre les extremitats.
En aquest sentit, és important que l’ambient sigui estimulant per a l’infant (anar
canviant les joguines: ara una, desar-la i presentar-n’hi una altra). També és bo
proposar-li experiències motrius noves que l’incitin a progressar.

El joc com a instrument
d’aprenentatge

El joc és un instrument
d’aprenentatge per a l’infant. Per
exemple, si jugant observa que la
pilota bota en un terreny dur i
que es queda parada en un
terreny fangós, està aprenent
quins són els llocs més adequats
per fer-la botar.
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L’esquema corporal fa
referència al cos viscut i

sentit fruit de les diferents
relacions amb l’entorn.

Els jocs de moviment contribueixen al desenvolupament de la motricitat bàsica
(llançar i recollir una pilota, jugar a bitlles, etc.) i la motricitat fina es desenvolupa
exercitant la sincronització de moviments i la coordinació visomotriu (jocs d’en-
caixos, enfilar boles). Amb el joc també es desenvolupen moltes altres capacitats:

Els jocs d’encaixos desenvolupen la
motricitat fina.

• La coordinació dinàmica general (córrer a amagar-se, saltar a corda).

• Equilibri (anar amb patins, anar a peu coix).

• Precisió de moviments (bales, petanca).

• Força muscular (picar amb un martell).

• Control motor o resistència (joc de les estàtues).

Els jocs motors també permeten a l’infant prendre consciència del seu esquema
corporal. L’infant, ben aviat, es va iniciant en el coneixement d’ell mateix com
un tot. Quan juga amb les seves mans, quan amaga el cap, quan es descobreix al
mirall, s’adona que tots aquests elements formen un tot: el seu cos. Els jocs o
joguines que consisteixen a anomenar o assenyalar parts del cos, o els encaixos
amb la figura humana tenen un paper important en la construcció de l’esquema
corporal.

Limitar l’esquema corporal a un coneixement anatòmic seria erroni, ja que el jo de
l’infant es va formant paral·lelament a través de les relacions que va establint amb
les joguines. Aquestes passen a actuar com a mitjanceres i li permeten provar
certes situacions de la vida real però a la seva mida, sense perills, controlant la
situació. Així, pot tornar a reviure moments importants, que no ha comprès o que
l’han impressionat. Però, a més a més, el joc li permet projectar-se en un jo futur
que li agradaria ser (joc de rol).

El joc sensoriomotor també afavoreix el desenvolupament de les capacitats senso-
rials:

• Percepció visual (jocs de buscar diferències en imatges quasi iguals),
direcció i orientació en l’espai.

• Percepció auditiva (jocs amb sons d’animals), sentit del ritme (ballar),
sentit del temps (ordenar vinyetes).

• Percepció tàctil (la gallina cega).

• Percepció olfactiva (joc de les olors).

• Percepció gustativa (endevinar què és: sal, sucre...).

Els jocs sensoriomotors afavoreixen el desenvolupament dels diferents
sentits, de la motricitat bàsica i fina, i també de l’esquema corporal.
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1.5.2 Contribució del joc al desenvolupament cognitiu

El joc és el principal camí que introdueix l’infant en el món de les idees, de
l’abstracció.

L’infant, amb el sol fet de mirar o escoltar, no aprèn, necessita experimentar, tocar.
Amb l’acció sobre els objectes, tant si són joguines com si no, coneix les seves
qualitats (forma, textura...) i també les seves pròpies capacitats de captar les coses.
El joc li permet exercitar la seva intel·ligència, primer gràcies al descobriment de
les formes, de la seva representació i utilització, i després gràcies a la investigació
i la imaginació.

El joc és font d’aprenentatge en el sentit que permet a l’infant:

• Adquirir noves experiències.

• Tenir l’oportunitat de cometre errors i encerts.

• Solucionar problemes.

• Descobrir-se a un mateix.

• Manipular, experimentar, explorar i conèixer el món exterior.

• Superar l’egocentrisme, ja que en el joc es fomenten situacions que li
permeten posar-se en el lloc de l’altre jugador, anticipar-ne el comportament
i coordinar el seu punt de vista i les seves accions amb les del altres
companys.

• Desenvolupar la imaginació i la creativitat.

• Discriminar entre fantasia i realitat.

• Construir la realitat i diferenciar entre el jo i el no-jo.

• Desenvolupar el llenguatge.

En la mesura que el joc és expressió i comunicació; la creació de personatges i la
relació entre ells s’estableix a través del coneixement i el domini del llenguatge.
L’expressió s’estimula en el joc simbòlic i també a través de jocs de titelles i la
comunicació s’afavoreix en tots aquells jocs que realitzi en companyia d’altres
infants o de l’adult.

El joc és el mitjà a través del qual l’infant elabora i desenvolupa les seves
estructures mentals.

Jugar per desenvolupar les
estructures mentals

L’infant, en els jocs de
construcció, al principi, agafa les
peces, se les posa a la boca, les
examina, les colpeja. Cap a un
any aprèn a desmuntar-los;
després descobreix que les peces
es poden ajuntar de diferents
maneres. Cap als tres anys serà
capaç d’imaginar que ajuntant
aquestes peces pot formar una
casa, un cotxe, etc. S’adona que
pot crear una cosa amb sentit a
partir de coses sense sentit; a
partir d’ara només li caldrà
perfeccionar aquesta capacitat a
través de l’exercici.

Elaborar l’ansietat

Segons M. Klein, el joc és la
forma que té el jo infantil
d’elaborar l’ansietat procedent
de la realitat dolorosa per a ell i
de les seves pròpies pors.
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1.5.3 Contribució del joc al desenvolupament afectiu

Jugar és una necessitat per a l’infant, el joc contribueix al seu equilibri psíquic en
la mesura que li permet canalitzar les seves emocions, i així reduir-les i poder-les
controlar. L’ajuda a apropar-se i poder establir vincles afectius amb els altres; a
demostrar el seu poder i autonomia, la qual cosa li permetrà superar conflictes
afectius.

• El joc és una font de plaer per a l’infant: per a ell, l’adult està investit
amb tot el poder, però en el joc pot invertir els poders, pot invertir els rols
de la vida real, la qual cosa, depenent de la situació li permet experimentar
diferents tipus de plaer:

– Plaer sensoriomotor.

– Plaer de ser causa i provocar uns efectes.

– Plaer de crear i destruir.

– Plaer de fer allò que està prohibit.

• El joc li permet elaborar l’ansietat interna i externa: l’infant expressa
els seus sentiments, conflictes, pors, desitjos, fantasies, sense que hi hagi
sentiment de culpa i alliberant la tensió, a través de la representació
simbòlica.

• Elabora experiències traumàtiques (havent estat castigat juga a castigar;
davant l’angoixa que li suposa haver estat separat de la mare juga a aparèixer
i desaparèixer).

• Expressa i satisfà impulsos agressius (jocs de construir i destruir, imitar
animals salvatges). És important que l’infant pugui expressar tots aquests
sentiments, ja que quan surten a la superfície, l’adult pot ajudar-lo a elaborar-
los de manera positiva.

• Expressa i satisfà impulsos sexuals: moltes de les seves fantasies giren al
voltant del que passa quan els pares tanquen la porta de la seva habitació i
respecte a les diferències sexuals. Ho simbolitzen a través de jocs com el
de la menjadeta, fer veure que menja o que dóna de menjar (experiències
orals), jocs d’aigua i terra (experiències anals, on l’aigua simbolitza el pipí
i la terra la caca), jocs de posar i treure, de metges, de parelles (experiències
genitals).

• El joc li permet aprendre a controlar les seves pors i a resoldre conflictes:
en jugar, l’infant, desplaça a l’exterior les seves pors i les domina mitjançant
l’acció (jugar a bruixes, jugar a espantar l’altre, els jocs a les fosques).

• El joc contribueix al procés d’identificació amb l’adult (jocs de drama-
tització de rols) i d’identificació psicosexual (dóna informació anatòmica i
satisfà la necessitat de tocar, de mostrar-se, i de veure i ser vist).
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El joc contribueix a l’equilibri psíquic de l’infant i al desenvolupament de la
seva personalitat.

1.5.4 Contribució del joc al desenvolupament social

El desenvolupament social fa referència al procés a través del qual l’infant assoleix
els valors, normes, costums, rols, coneixements i conductes que la societat
transmet i exigeix complir a cadascun dels seus membres.

El desenvolupament social implica, d’una banda, conèixer els valors i les normes
de comportament del grup social al qual es pertany i, d’altra banda, comportar-se
d’acord amb aquestes normes i valors. Per tant, cal diferenciar comportament de
coneixement, ja que no sempre hi ha una coherència entre tots dos.

El desenvolupament afectiu és la base del desenvolupament social, ja que les
primeres separacions de la mare (o de la persona amb la qual hagi establert aquest
vincle afectiu), així com les primeres experiències amb els iguals fonamentaran
les futures relacions socials. Des d’aquest punt de vista, el joc té un paper molt
important en el procés de socialització de l’infant, ja que l’ajuda a incorporar-se a
la societat a la qual pertany:

• A través del joc descobrirà la vida social dels adults i les regles per
les quals es regeixen aquestes relacions: en el joc, cada rol consisteix a
complir les obligacions i exercir els drets que imposa.

• El joc li permet identificar-se amb el model adult: imitar el món de
l’adult l’ajuda a comprendre’l.

• El joc fomenta la interacció i la cooperació amb els seus iguals: l’infant
passa del joc egocèntric i solitari dels tres anys a la col·laboració amb els
altres pròpia dels sis anys.

• El joc és relació i també comunicació: el joc crea l’escenari de relació a
través del qual sorgirà la necessitat i l’hàbit de comunicació.

• El joc promou la superació de l’egocentrisme: compartint amb els altres,
respectant el torn de joc anirà comprenent el punt de vista dels altres.

• El joc és també l’àmbit que permet el desenvolupament moral, ja que
suposa l’assimilació de normes de conducta: quan l’infant representa un
rol, hi ha un model de conducta implícit al darrere, amb el qual l’infant
compara i verifica la seva conducta.

• El joc fomenta el desenvolupament de la consciència personal i de la
sociabilitat: Amb el joc es crea un context relacional molt ampli que
afavoreix el coneixement d’un mateix i dels altres. A més, li permetrà
establir vincles, que s’iniciï el sentiment de pertànyer a un grup i que vagin
sorgint les primeres amistats.



El joc infantil i la seva metodologia 36 El joc i la joguina en el model lúdic

• El joc, com a instrument de socialització, va evolucionant:

• Fins als 2 anys, el seu interès pels altres infants és escàs; quan es dóna,
normalment consisteix a agafar la joguina de l’altre. Els primers jocs els fa
amb l’adult, ja que aquest és capaç d’adaptar-se a l’activitat del nen o nena
(jocs de falda). Els primers contactes socials es produeixen amb l’intercanvi
de somriures i gestos. El desig de contacte social, al principi, es tradueix
amb jocs turbulents de contacte físic que li permetran anar regulant la seva
força física.

• Als 3 anys, el joc és egocèntric, consisteix bàsicament a investigar els
objectes un infant al costat de l’altre.

• Als 4-5 anys, comença a tenir un company o companya preferit de joc. El
joc es va fent associatiu.

• A partir dels 5 anys, el joc simbòlic es va fent més col·lectiu, es representen
rols socials i es corregeixen els uns als altres. L’infant busca els altres per
jugar.

• Als 6-7 anys, els rols socials estan clarament definits. Sorgeixen els jocs
col·lectius i organitzats, el seguiment d’unes regles a través de les quals
anirà prenent consciència dels drets dels altres. Apareix el company de joc.

Als tres anys, el joc és egocèntric.

El joc ajuda l’infant a aconseguir un desenvolupament integral ja que li
permet adaptar les seves conductes per a una total integració social, establir
relacions adequades amb els objectes i amb les persones que l’envolten.
És principalment a través del joc que l’infant es desenvolupa, aprèn i es fa
persona, en el sentit més ampli de la paraula.
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2. La joguina

Parlar de joc comporta inevitablement parlar de joguines. Tots els nens i nenes
tenen dret a jugar i a tenir temps, amics i llocs on poder divertir-se i també tenen
dret a tenir joguines. La relació que estableix l’infant amb les seves joguines ens
ha de fer reflexionar com a educadors sobre els valors que transmetem als infants
quan els oferim joguines i sobre els missatges que l’infant ens transmet per mitjà
d’aquestes. En la nostra societat, la joguina s’ha convertit en un bé de consum,
però com podem saber si una joguina és adequada per a un determinat infant?
Segur que tots recordeu algunes de les vostres joguines. La joguina és un mitjà
molt important per fer feliç als infants, però només és un mitjà!

2.1 El paper de la joguina en el joc infantil

Els infants són capaços d’inventar-se jocs utilitzant objectes ben diversos d’ús
quotidià (una capsa com a camió). Es podria dir que cada objecte pot esdevenir
una joguina per a l’infant. Per això, la primera qualitat exigida a una joguina és
que permeti el joc.

Contràriament a aquesta primera exigència, avui dia moltes joguines inciten a la
passivitat, l’infant esdevé espectador i no pas actor en el joc. D’altra banda, la
joguina actualment s’ha convertit en un producte comercial de primera línia. Però
l’experiència mostra que moltes d’aquestes joguines són ràpidament relegades
pels infants, ja que tenen ben poca utilitat.

La forma més estesa és considerar les joguines com a creacions artesanes o
industrials, especialment dissenyades i produïdes pels adults per estimular i
acompanyar el joc infantil.

El diccionari de la Reial Acadèmia de la Llengua Espanyola diu que la joguina
és un objecte atractiu amb el qual s’entretenen els infants. Aquesta definició no
té en compte que la noció de joc és inherent a la de la humanitat. El joc i la
joguina, amb l’edat, es transformen en hobby, oci, malgrat l’essència, la necessitat
de proporcionar plaer lúdic, perdura.

La legislació defineix la joguina com tots aquells productes concebuts i adreçats
al joc dels infants de 0 a 14 anys.

Però si, com hem dit abans, una característica fonamental de tota joguina ha de
ser que permeti el joc, millor que la considerem en un sentit més ampli. Per tant,
definirem joguina com qualsevol objecte que l’infant utilitza per jugar, sigui quin
sigui el seu origen.

El que és fonamental no és
la joguina en si mateixa,
sinó el valor que l’infant li
dóna.
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Els objectes són
instruments de joc

L’Andreu va pel carrer i veu a
terra una ampolla buida, li dóna

un cop de peu i tot seguit
comença a córrer a mesura que

la va xutant. L’ampolla s’ha
convertit en una pilota i l’Andreu

en un futbolista.

La conceptualització de joguina des d’aquesta perspectiva remarca l’ús que
l’infant li dóna. La taula 2.1 mostra els diferents tipus d’objectes i materials per
jugar.

Taula 2.1. Joguines i objectes per jugar

Joguines i objectes per
jugar

Definició

Joguines
comercialitzades

Les joguines construïdes de manera artesana o industrial amb la finalitat que
els infants hi juguin.

Objectes de la vida
quotidiana

Objectes elaborats per a un altre ús però amb els quals els infants juguen:
vestits, ampolles, pintes, escombra...

Objectes de la natura Sorra, terra, aigua, pedres, fulles...

Materials no estructurats Objectes seleccionats com a material lúdic, que permeten moltes possibilitats
de joc: retalls de roba, cordes, material de rebuig...

Creacions dels infants Tot allò construït pels mateixos infants: des d’una capsa de cartró que fa de llit
per a la nina, fins a llaunes que fan de vaixells, disfresses, invents...

Així, en la imaginació de l’infant tot es pot convertir de sobte en una joguina.
De fet, la seva primera joguina és el seu propi cos. Es poden distingir una sèrie
d’objectes que, independentment de la funció per a la qual van ser elaborats, als
ulls de l’infant perden la seva identitat i es transformen en instruments de joc, és
a dir, en joguines.

Amb aquesta facilitat, l’infant és capaç de trobar en ell mateix i en el seu entorn les
joguines que necessita en el moment en què està jugant i que duren el temps que
dura el joc. En aquest sentit, una joguina és tot objecte que l’infant transforma per
poder desenvolupar el seu jo. A més a més, les peculiaritats d’un objecte poden
induir a un determinat tipus de joc. En el cas de l’infant que xuta una ampolla
buida, la joguina adquireix una dimensió temporal (dura el que dura el joc) i una
dimensió imaginària (l’objecte transformat).

El que no s’ha de perdre mai de vista és que el joc és més important que la
joguina.

D’altra banda, en l’àmbit educatiu, es parla de joguina didàctica, joguina educati-
va, material estructurat i material no estructurat. Cal clarificar cadascun d’aquests
conceptes:

• Joguina didàctica: material que utilitzen els educadors per facilitar als
infants l’aprenentatge de determinats continguts (rellotge didàctic, capsa de
lletres, àbac, etc.).

• Joguina educativa: aquella que afavoreix el desenvolupament i perfeccio-
nament de les diferents capacitats dels infants (encaixos, escacs, dòmino).

• Material estructurat: joguines creades per a un determinat ús (trencaclos-
ques).

• Material no estructurat: joguines on no hi ha establerta una determinada
forma d’ús, sinó que depèn de l’infant i de la seva capacitat creativa (un
cotxet).
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Fa uns anys que s’han posat de moda les joguines didàctiques, que intenten
conjugar els conceptes de treball/utilitat i joc.

Si, com se sap, el joc contribueix al desenvolupament integral de l’infant, ja
que influeix en les diferents dimensions de la personalitat (intel·lectual, creativa,
psicomotriu, social i emocional o afectiva), totes les joguines són educatives,
perquè les diverses aportacions contribueixen al desenvolupament infantil. A
més a més, les joguines tenen un potencial didàctic, ja que n’hi ha que permeten
afermar o exercitar aprenentatges motrius, relacionats amb el currículum escolar.

Intrínsecament, una joguina no és ni educativa ni didàctica, una joguina és una
joguina. Tanmateix, segons com s’utilitzi i segons l’orientació que les persones
adultes puguin donar a l’ús d’aquesta joguina, es pot considerar que és educativa
o didàctica.

Com a educadors infantils hauríeu de procurar que a la classe hi hagi una
varietat de joguines amb les quals els infants puguin jugar lliurement.

2.1.1 Funcions de la joguina

El joc és l’activitat per la qual l’infant mostra més interès i hi dedica més temps ja
que a través del joc aprèn a viure i assaja la forma d’actuar en el món. En aquest
sentit, la joguina és el recurs, l’instrument que ni que sigui de forma inconscient,
l’infant utilitza per jugar.

Si com ja s’ha dit, l’important és el joc, una bona joguina serà aquella que estimuli
la imaginació per desencadenar el joc i enriquir l’escenari del joc, afavorint la
interacció, assegurant la comunicació i perfeccionant l’activitat lúdica. D’altra
banda no hem d’oblidar que la joguina creix amb l’infant i que cada infant té les
seves preferències.

La joguina no és imprescindible per jugar, només és un recurs capaç
d’enriquir i estimular el joc.

2.1.2 La joguina en el procés evolutiu de l’infant

Les joguines acompanyen i contribueixen el desenvolupament dels infants, per
tant, aquestes han d’anar canviant a mesura que l’infant creix i canvien les seves
necessitats, interessos i capacitats.

De manera orientativa, en cada apartat hi ha exemples de joguines que afavoreixen
el desenvolupament d’aquell aspecte concret, ja que la majoria de les joguines

La joguina

La joguina convida l’infant a
afinar la coordinació ull-mà i el
domini de la prensió, i així
guanya precisió en els seus
moviments.
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A la secció annexos del
web trobareu exemples de
joguines adequades a les

diferents edats.

La joguina desperta la
curiositat de l’infant

En descobrir les propietats de les
joguines, el que l’infant

descobreix, a poc a poc, són les
seves pròpies capacitats de

captar les coses.

poden ser polivalents, encara que n’hi ha que desenvolupen més un aspecte que
un altre. El que és important és que a l’hora d’escollir-les es tinguin en compte
els diferents àmbits, per tal d’afavorir la formació integral dels infants.

Així podem parlar de les joguines següents:

• Joguines que desenvolupen la motricitat.

• Joguines que desenvolupen l’afectivitat.

• Joguines que desenvolupen les capacitats cognitives.

• Joguines que desenvolupen la sociabilitat.

Joguines que desenvolupen la motricitat

Hi ha joguines que desenvolupen més la motricitat bàsica, com ara els arrosse-
gadors, els patins, les cordes, les pilotes, els estels, els cotxes amb pedals, els
tricicles, les bicicletes, els monopatins, les baldufes, els globus,les raquetes, els
carretons, etc.

Altres joguines afavoreixen el desenvolupament de la motricitat fina: els encaixos,
els jocs d’amuntegar i acoblar, les bales, les bitlles, els blocs lògics, les pintures,
les joguines musicals de percussió, corda i vent (que, a més a més, contribueixen
al desenvolupament de la sensibilitat i l’expressió).

Aquestes joguines indueixen a jocs que possibiliten l’exercitació de determinades
habilitats emergents en relació amb el propi cos, com ara guanyar destresa o
millorar la coordinació i l’equilibri.

Una pilota incita l’infant a moure’s per anar-hi al darrere. En proposar-li
experiències motrius noves, la joguina incita l’infant a progressar.

Joguines que desenvolupen les capacitats cognitives

El desenvolupament de la intel·ligència està estretament unit al desenvolupament
sensorial i motor. En muntar i desmuntar una joguina, vestir i desvestir una nina,
l’infant aprèn a analitzar els objectes, i aquest constitueix un pas cap a les activitats
mentals d’anàlisi i de síntesi, de raonament. També aprèn a distingir els colors,
les formes, les textures, les mides, etc. Per aquesta raó, moltes de les joguines
apuntades en els apartats anteriors també es poden incloure aquí.

D’altra banda, l’estimulació de la intel·ligència es realitza mitjançant jocs de
reflexió, d’observació, de relació d’associació, d’anàlisi i de síntesi. Entre els
jocs que afavoreixen aspectes intel·lectuals, hi ha els de preguntes i respostes, els
d’associació i relació de lletres i d’imatges, els encaixos, els jocs de construcció,
els llibres de contes o d’imatges, les cartes, els escacs, els jocs d’estratègia i tots
els jocs de taula.

La joguina també permet la invenció i la imaginació, sobretot quan es tracta de jocs
que ofereixen moltes possibilitats d’iniciativa: jocs de construcció, de pintura, etc.
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En aquest sentit, hi ha materials que desenvolupen la creativitat, afavorint la
lliure expressió dels infants. Amb aquests materials, els infants creen quelcom
nou gràcies a la seva fantasia. El fang, la fusta, la roba, el paper, les pintures,
etc. li permeten tallar, pintar, inventar, descobrir formes i models nous. També
desenvolupen la creativitat les disfresses, els titelles, les màscares i carotes, les
joguines per enganxar i els instruments musicals, entre d’altres.

Joguines que desenvolupen l’afectivitat

En el terreny de l’afectivitat de l’infant, la joguina ocupa un paper molt important.

Els infants tenen la necessitat de basar-se en les coses reals, de reviure situacions,
d’identificar personatges per poder afermar-se, projectar-se, situar-se afectivament
en el món dels adults i poder-lo entendre.

En els primers anys, les joguines que afavoreixen l’afectivitat els permeten imitar
les situacions de la vida adulta. En aquest grup trobaríem les nines, els ninots
articulats o sense articular, els animals de peluix, les disfresses, els cotxes, les
botigues, les casetes, etc. Amb aquests objectes, l’infant estableix relacions
afectives i, de vegades, hi projecta la seva angoixa i resol situacions conflictives.

En els primers mesos de vida, l’infant no veu la diferència entre el jo i el no-
jo. Aviat descobreix que certs moments, com per exemple, quan la seva mare
l’alimenta, li proporcionen un gran plaer, però aquests moments no duren gaire.
Uns quants mesos més tard, substitueix la mare, que no para d’absentar-se, per
un objecte, amb el qual crea una relació simbiòtica. D. W. Winnicott l’anomena
objecte transicional.

La joguina pot actuar com a objecte
transicional

Una joguina es pot convertir, temporalment, en un objecte transicional, que permet
a l’infant substituir la mare que se separa d’ell o que no és capaç de satisfer la seva
demanda immediata d’atenció. Buscant refugi en les seves joguines, abraçarà la
nina, el peluix, un coixí o la suavitat d’una tela (el seu mocador), amb els quals
mirarà de suprimir l’angoixa. Així doncs, la joguina permet a l’infant enfrontar-se
a una variada gamma de situacions afectives.

La joguina esdevé un pont per comprendre i conquerir el complex món social
adult.

Joguines que desenvolupen la sociabilitat

La sociabilitat es desenvolupa mitjançant els jocs que posen l’infant en contacte
amb els altres i l’ensinistren per a la vida en comú: les nocions de propietat,
de relació, de respecte i tots els vincles que mantenen la vida en grup, l’infant
els descobreix a través del joc (el concepte de propietat, l’experiència de regalar,
de prestar les seves coses). La relació es transforma ràpidament en competició;
malgrat que molts jocs impliquin cooperació, la idea de guanyar i de ser el millor
guia els jugadors.

L’afectivitat és el motor i la
força de la intel·ligència.

La joguina per fer front a
situacions afectives

La Maria, en sortir de l’escola,
situa les seves nines en filera
davant seu i comença a parlar-hi
i a castigar-les. Aquest joc li
permet reviure sense perill
l’escena que en el seu moment
no ha entès, que l’ha
impressionada, o assajar uns
personatges o situacions que li
agradaria viure, i així, gràcies al
joc, projectar-se en un jo futur
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Qualitats d’una bona
joguina

Una bona joguina és la que
estimula aspectes positius en el

desenvolupament de l’infant,
convidant-lo a superar-se o a
expressar els seus sentiments,

despertant la seva curiositat o la
capacitat de riure i imaginar i

proporcionant-li aprenentatges i
experiències positives per al seu

creixement com a persona.

A la secció annexos del
web trobareu un

interessant article sobre
les 10 superjoguines.

Als infants els agrada imitar les accions de les persones que hi ha al voltant seu,
amb la qual cosa se’n facilita la integració social. En aquest cas, cal vigilar
les limitacions que suposen certs models socials vigents que responen a rols i
estereotips molt discutibles, com és el fet d’establir rols o activitats diferenciades
per a nens i nenes. En les joguines això es podria traduir equivocadament a
oferir nines, cuinetes i firetes o disfresses de princesa o d’infermera a les nenes,
i camions, ninots articulats d’aventurers, soldats o astronautes i disfresses de
pistolers als nens.

Dins aquest grup, situarem les joguines que reprodueixen objectes, activitats i
professions de la vida adulta com ara les eines de treball de qualsevol ofici, els
elements relacionats amb el camp (granges, tractors, carretons...), els elements
relacionats amb la vida del carrer (botigues, cotxes, garatges...), els elements de
la vida familiar (cuines, vaixelles, planxes, bricolatge, mobles...), etc.

A més, cal ubicar-hi els jocs que afavoreixen l’establiment de relacions i la
comunicació amb els altres. Entre aquests jocs hi ha els jocs de regles, en què
els infants s’han d’ajustar a unes normes acordades prèviament.

Amb aquests jocs aprenen a comunicar-se amb els altres jugadors i a aplicar i
respectar un determinat reglament. Aprenen a guanyar i a perdre i a controlar
els seus impulsos. Sempre seran més interessants els jocs que desenvolupin la
cooperació més que no pas la competició. Pel que fa a aquests darrers, cal tenir
cura de controlar l’agressivitat que poden produir. El parxís, l’oca, les dames, els
escacs, el monopoli són alguns dels jocs socials.

La joguina participa en el despertar dels sentits, de la motricitat, de la
intel·ligència, té una funció afectiva i pot afavorir la socialització. Tots
aquests poders són molt menys importants que el de proporcionar alegria
i plaer. El primer poder de la joguina és el joc.

Si, com s’ha vist, les joguines contribueixen al desenvolupament dels infants,
podem dir que són realment necessàries. L’infant que no té joguines, les fabrica.
El que és important no és tant l’objecte manufacturat com la possibilitat i el permís
concedit a l’infant per utilitzar uns objectes en el seu joc. Més que la seva qualitat
o quantitat, el que és indispensable de la joguina és el dret a tenir-la, tocar-la i
divertir-s’hi.

2.1.3 Creativitat i joguines

El joc ofereix l’oportunitat de desenvolupar la imaginació i la creativitat, però no
es pot assegurar que aquestes habilitats cognitives apareguin realment, en tot cas,
el cert és que el joc és un mitjà que afavoreix l’emergència d’aquestes aptituds ja
que precisa de la imaginació i d’una ment oberta per donar diferents alternatives
a la resolució de problemes, doncs el joc lliure permet que cada infant es mostri
tal com és de forma lliure i espontània.
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Per a Verónica Bronstein (Psicòloga-Psicoanalista. Directora de l’Institut de la
Infància de Barcelona): “La creativitat és la capacitat de respondre a necessitats,
problemes o situacions desconegudes d’una forma original i nova. És la pos-
sibilitat que té cada persona d’afrontar desafiaments interns o externs, analitzar
problemes, experimentar amb ells, prendre decisions i així poder trobar solucions
originals.”

No es tracta d’un do o talent particular que posseeixen algunes persones, sinó d’un
camí que s’inicia amb l’aparició d’una necessitat i que es dirigeix a la recerca de
solucions. Des d’aquest punt de vista, en el procés creatiu no es valora únicament
la resposta final, sinó que es considera tot el procés, en el qual intervenen des de
la prova i l’error, el fracàs, la tolerància a la frustració, l’èxit...

La creativitat és una capacitat pròpia de l’ésser humà que es desenvolupa al llarg
de tota la vida, però és durant la infància quan s’inicia i es manifesta de forma molt
evident.

Els titelles són adequats per
promoure la creativitat

Per estimular la imaginació i la creativitat els infants necessiten objectes per jugar,
d’aquests objectes n’hi ha d’haver que siguin joguines i altres objectes quotidians
(capses de cartró, teles, etc.) per tal que els puguin transformar integrant-los en el
joc.

És important que la joguina desperti el joc simbòlic ja que aquest és una de les
eines que ajuden a l’infant a entendre el món i a trobar el seu lloc en ell. Els
infants gaudeixen més amb aquelles joguines que són capaces de despertar la seva
imaginació, la creativitat i la il·lusió, i a més a més l’ajudarà a desenvolupar el
seu creixement emocional. Però també és molt important per ell jugar amb l’adult.
No s’ha d’oblidar que com més petit és l’infant o menys autònom es sent, més
li costarà desenvolupar la seva imaginació i creativitat ell sòl. Per això és tant
important romandre al seu costat donant-li tot el suport emocional i creatiu que ell
encara està intentant desenvolupar. A partir dels 2-3 anys comencen a passar més
estones jugant sols. També és important oferir als infants llocs de joc estimulants
(platges, boscos, sorreres...) amb materials diversos i sempre amb la supervisió
de l’adult.

2.2 La transmissió de valors a través de la joguina i de la publicitat

El món de la joguina és un reflex de la societat i també dels valors, normes i
costums imperants en cada moment històric. Val la pena aturar-se a reflexionar
breument sobre els valors i les pautes de comportament que transmeten les
joguines.

Com a adults, el tipus de joguines que posem a l’abast dels infants implícitament
transmeten uns valors: els nostres (gust estètic, preferències per determinats
materials, etc.) i els de la nostra cultura (tolerància, tecnologia, nou paper de
la dona, del pare, etc.), que d’alguna manera influiran en les preferències dels
nostres infants i contribuiran, sens dubte, a la seva integració a la nostra cultura.

Joguina i joc, essència de
la infantesa

La joguina, igual que el joc,
representa l’essència de la
infantesa. És un estri que ha
evolucionat a mesura que ho ha
fet la societat; per tant, d’alguna
manera la representa en el
present i en el seu
desenvolupament històric, social
i cultural.
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Els principals aspectes pels
quals les joguines encisen
més els infants són, d’una
banda, l’evocació del món
real i, de l’altra, l’evocació

del món de la fantasia.

El rol de gènere

El rol de gènere o rol sexual fa
referència al conjunt de

comportaments i actituds
atribuïbles a unes persones en

funció del sexe.

Com a educadors heu de ser conscients d’aquest fet en el moment de seleccionar
els objectes lúdics.

2.2.1 Joguina i societat

La societat influeix en les joguines

Les joguines són representants en miniatura d’una societat, deriven de la civilit-
zació que les produeix. Per tant, es podria dir que les joguines han existit sempre,
són tan antigues com la mateixa humanitat. En jaciments arqueològics de l’Iran
i Mesopotàmia datats del tercer mil·lenni aC s’han trobat joguines amb rodes,
sonalls i mobiliari de nines de terrissa. La història de la joguina ens mostra que
n’hi ha que s’han mantingut al llarg dels temps malgrat que la seva forma hagi
evolucionat. Els grecs ja jugaven a les bales, els egipcis a pilota, el parxís és
d’origen hindú, el tangram, xinès... La nina, fabricada amb materials diferents
en cada etapa (del fang es passa a la fusta, el cartró, la porcellana i el polietilè),
creua tota la història i es torna cada cop més expressiva i realista (camina, parla,
plora...).

A partir de la Revolució Industrial sorgeix la producció en massa de les joguines
a un cost més baix. La introducció del plàstic en la indústria de la joguina en
possibilita la producció i difusió a gran escala i, juntament amb els canvis de forma
de vida –més sedentària– i l’aparició de la televisió, contribueix que la joguina
passi a ser un objecte més de consum. Ara els infants reben joguines tot l’any, no
només per Nadal. Tenint en compte això no ens ha d’estranyar la gran importància
que actualment té la joguina des del punt de vista comercial.

Històricament, la joguina és un testimoni de l’evolució i perfeccionament de les
joguines, sinó perquè ens ajuda a veure diferents maneres d’integrar l’infant en
la societat (paper de la nina) o d’explicar-li els mecanismes de funcionament del
món que l’envolta (joc del Monopoly).

En aquest sentit, les noves tecnologies han modificat les nostres formes d’oci,
entre les quals hi ha el joc, així com la resta d’activitats socials com ara treballar,
comprar, aprendre, relacionar-nos...

Els jocs i les joguines no solament han evolucionat pel que fa al contingut, sinó
també pel que fa a la forma. Gràcies als nous suports informàtics i audiovisuals,
disposem actualment d’una nova família de jocs per a l’entreteniment i l’aprenen-
tatge, i de nous suports i entorns de joc (consoles, ordinadors, Internet, telèfons
mòbils...): les joguines multimèdia. Actualment, les joguines multimèdia no
només són un recurs lúdic més, sinó que també representen una porta d’accés
al món de la tecnologia.

La producció de joguines segueix les modes, les evolucions tècniques i les
condicions socials de l’època i del lloc.
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2.2.2 La joguines en l’educació per a la igualtat i la pau

El model social de cada època influeix en la forma i el tipus de les joguines, però,
alhora, el joc i les joguines exerceixen una influència sobre els individus, ja que
actuen com a transmissors de valors. En aquest sentit, hi ha debats oberts sobre
si les joguines poden transmetre valors sexistes i sobre la capacitat d’incitar a la
violència de les joguines bèl·liques.

La joguina i la transmissió de rols

El sexe biològic el tenim des que naixem, el gènere l’adquirim i desenvolupem a
través de l’educació i, com a tal, varia en funció de la cultura i del moment històric.

La producció de joguines segueix les modes, les evolucions tècniques i les
condicions socials de l’època i del lloc.

Els infants van construint la seva identitat de gènere d’acord amb la cultura en què
els ha tocat viure i a través del contacte i la imitació dels models adults del seu
entorn. En el joc expressen aquests models socials que han tingut oportunitat de
conèixer. A més, el joc és un mitjà extraordinari per a la identitat personal.

L’educador infantil ha de ser molt sensible i anar amb molt de compte per tal de no
reproduir mitjançant els seus valors i les seves propostes de joc els rols de gènere
tradicionals. En aquest sentit, haurà de fomentar que els nens i les nenes juguin
junts, que escullin lliurement els seus jocs, transformarà els jocs que consideri
discriminatoris i evitarà expressions com “els nens no juguen a...” o “aquesta
nena sembla un cavall” (en el sentit de que té conductes considerades com a més
pròpies dels nens), estimulant i afavorint el creixement i la identitat dels nens i de
les nenes.

Els infants noten el rebuig social quan escullen jocs o joguines que socialment
no s’identifiquen amb el seu sexe. A les nenes se’ls ofereixen nines, cuinetes,
accessoris de perruqueria, joguines per fer de mestressa de casa i per triomfar
agradant. Als nens, ninots aventurers, soldats, jocs esportius que potencien el
model d’home fort i valent. D’aquesta manera, es preparen els seus respectius
papers a la societat. Això no obstant, la societat tolera millor que les nenes
demanin joguines que tradicionalment han estat patrimoni dels nens que no pas a
l’inrevés.

A través de la imitació dels models adults i d’acord amb les expectatives de
les persones que els envolten, els infants van interioritzant el rol sexual que
els identifica. Per tant, no són les joguines per elles mateixes que afavoreixen
estereotips de gènere, sinó la manera com s’hi juga. Jugar pot ser seguir unes
regles, però també trencar-les, anar més enllà dels estereotips socials. Canviar
les convencions de les joguines pot afavorir la interiorització de noves normes i
pautes de comportament.

Les joguines i els rols
sexuals

Què hem de fer quan les
expectatives dels infants sobre la
joguina no coincideix amb la
dels adults? Si un nen vol una
nina i això xoca amb les
expectatives dels pares, s’haurien
de respectar les preferències
infantils. No és rellevant tenir
una nina o una pistola, el que
veritablement influeix en els
infants, a llarg termini, és
l’exemple que tinguin dels seus
pares.
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Entenem per joguina bèl·lica
aquella que s’utilitza per

representar escenes
bèl·liques (lluites amb

armes, guerres).

Les joguines bèl·liques

Actualment hi ha la controvèrsia sobre si s’han de facilitar als infants joguines
bèl·liques. D’una banda, hi ha qui pensa que la joguina bèl·lica incita l’infant a la
violència; d’altra banda, hi ha qui creu que aquestes joguines permeten a l’infant
descarregar l’agressivitat generada per altres raons alienes al joc. Tradicionalment,
els infants han utilitzat joguines bèl·liques, des de joguines fabricades per ells
mateixos a partir de pals que simulen pistoles, espases i arcs, fins a les joguines
més sofisticades.

No podem oblidar que l’infant té la necessitat de jugar simbòlicament a ser més
poderós. Jugar amb pistoles li dóna la possibilitat de sublimar aquestes conductes.
D’altra banda, l’infant viu en un medi on, malauradament, l’agressivitat és cada
cop més present, és normal que l’expressi en el joc. Ara bé, una cosa és aquesta
expressió de la realitat i una altra és que es fomenti la violència oferint als infants
armes, cada cop més perfectes en el seu disseny.

Cal reconèixer el fet que l’infant té la necessitat de jugar a guerres, però, com a
educadors, cal transmetre que no són bones les baralles i les guerres on moren
persones de veritat.

2.2.3 La joguina i l’educació per al consum

Ja s’ha dit que el que és important és el joc i no tant la joguina. Ara bé, la publicitat
aconsegueix induir al joc o més aviat pretén la compra i possessió de la joguina?
Com sabem, la publicitat actua selectivament, adaptant els missatges als diferents
receptors, i d’aquests, els infants són els més vulnerables.

L’infant és particularment influenciable per la publicitat perquè difícilment pot
separar la imatge del producte que se li ofereix del producte en si. El màrqueting
aprofita aquesta particularitat i la utilitza des del bombardeig sistemàtic a través
dels mitjans de comunicació -especialment la televisió i les revistes infantils- fins
a uns embalatges molt suggerents.

Mecanismes utilitzats per la publicitat

Dels nombrosos mecanismes i tècniques de comunicació utilitzats per la publicitat,
ens centrarem en els que s’utilitzen més freqüentment en la publicitat de les
joguines:

La publicitat de vegades és
enganyosa.

• Fa servir recursos visuals que magnifiquen l’aspecte del producte i induei-
xen a l’engany i posterior frustració.

• A la televisió, el ritme de les imatges és tal que, per si mateix, pot fer
atractiva una joguina d’allò més anodina. Aquest dinamisme fa que la
joguina deixi de ser el suport del joc i esdevingui per si mateixa el joc, tot
afavorint la passivitat dels infants.
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• Concentra la propaganda en el temps (Nadal) amb un bombardeig publicita-
ri sistemàtic en aquestes dates, adreçat tant als infants com als pares, que en
seran els compradors, especialment a les hores de més audiència infantil.

• Fa servir cançons i arguments que no requereixen cap esforç d’aprenentatge
i que la repetició insistent acaba per fixar.

• La manipulació de la imaginació: fa veure un món fantàstic, pròxim al món
imaginari de l’infant.

• Cal insistir que quan l’infant rep el missatge publicitari, rep una autèntica
ordre de compra.

Uns estudis realitzats pel professor Erlin Bjurström (1994) indiquen que només
a partir dels 12 anys els nens i les nenes eren capaços d’entendre els objectius de
la publicitat. Els infants entre 2 i 5 anys no distingien entre programa i anunci, i
els menors de 8 anys no entenien clarament que els anuncis no sempre deien la
veritat.

Per això és important que els pares mirin la televisió amb els seus fills amb una
actitud crítica i activa, i que vagin amb ells a la botiga de joguines per comprovar
si les joguines que han demanat responen realment a les seves expectatives.

La manipulació de la informació i la concentració de la propaganda en el
temps són els principals aspectes utilitzats pel màrqueting de les joguines, i
que pretén incitar a comprar un producte.

Control de la publicitat

Qui controla els publicistes? L’Administració pública exerceix el control sobre la
publicitat i, específicament, sobre la televisió. Tanmateix, els ciutadans poden
exercir aquest control directament, canalitzant les denúncies per mitjà de les
associacions de consumidors.

La Llei general de publicitat 341988 considera que és il·lícita:

• La publicitat que vagi en contra de la dignitat de les persones o vulneri els valors i els drets
reconeguts en la Constitució, especialment pel que fa a la infància, la joventut i la dona.

• La publicitat enganyosa: en l’article 5, la mateixa llei especifica els aspectes a considerar per
valorar si una publicitat és enganyosa.

Altres aspectes d’interès general referents a la normativa de control de la publicitat són els
següents:

• No es podrà admetre la publicitat que exalti la violència o el bel·licisme.

• L’admissió de publicitat a la televisió requereix, prèviament, la certificació que les joguines
compleixen la normativa vigent en matèria de seguretat i dels materials emprats.

• L’anunci haurà de reproduir la grandària real de la joguina.

Consum estacional de
joguines

El consumidor influeix
directament, amb la seva
demanda incontrolada, en
l’increment dels preus. La
compra de joguines s’ha de fer
amb previsió, per no caure en la
dinàmica consumista del Nadal.
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Joc sense joguines

A l’escola infantil és important
la presència de joguines, però

també hi ha moltes propostes en
les quals el material de reciclatge

és fonamental i en les quals els
objectes quotidians més

insignificants prenen un paper
rellevant: panera dels tresors i

joc heurístic, racons de joc i
tallers.

• El missatge publicitari haurà de facilitar la comprensió dels moviments reals de la joguina i
evitarà la confusió derivada de la utilització d’efectes especials.

• En les demostracions es veurà clarament si l’acció i l’animació de les joguines és manual o
mitjançant automatismes o energia elèctrica.

• Quan el preu de la joguina sigui de 30 euros o més, es donarà una referència del preu en
sobreimpressió.

2.3 Organització del material lúdic

El material lúdic per excel·lència és la joguina, però també són materials lúdics
altres objectes o matèries que, tot i tenir altres finalitats primeres, són utilitzats
per jugar, per la qual cosa cal estendre el terme joguina a aquests altres objectes
i trencar-ne el sentit comercial i considerar-lo des de la perspectiva del significat
que els infants li donen.

Les joguines, en el sentit ampli, són un mitjà per desenvolupar el joc infantil, però
no són absolutament imprescindibles ni el substitueixen, encara que sí el poden
estimular i enriquir.

Avui dia, l’oferta de material lúdic és extensa i variada. Els materials de joc
poc estructurats conviuen amb les joguines tradicionals, les joguines industrials
i els jocs de tecnologia més avançats. Dintre d’aquest ampli ventall, la joguina
industrial n’és l’estrella i està totalment present en la vida dels infants.

Davant de tanta varietat, famílies i educadors necessiten orientació per poder
escollir el més adequat per a cada infant, la qual cosa estarà en funció de l’edat
i dels contextos en els quals jugui i es desenvolupi. També hauran de conèixer
possibles criteris per organitzar el material lúdic.

L’adquisició o la renovació de joguines o de materials està justificada per les raons
següents:

• No tenir prou joguines en relació amb el nombre d’usuaris.

• Recursos necessaris per dur a terme l’activitat o el projecte.

• Retirada dels utilitzats quan no interessen, perquè s’han desenvolupat altres
capacitats i cal proposar estímuls nous.

• Substitució dels deteriorats per utilització.

• Estimular i motivar el joc, els materials es canvien per tornar a sorprendre i
evitar la monotonia d’un ús perllongat.
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2.3.1 Criteris per seleccionar joguines

És important que les joguines siguin escollides amb deteniment, pensant en
l’infant o grup d’infants en concret, tenint en compte la seva edat, gustos i
interessos, les seves necessitats i capacitats.

Cada cop són més els fabricants que indiquen l’edat a l’embalatge i donen
orientacions pedagògiques sobre la joguina. Aquestes dades són útils per orientar-
nos.

En cas que el nen o nena tingui alguna discapacitat, a més de pensar en els seus
interessos i capacitats, cal avaluar les possibilitats d’adaptació de la joguina.

Per guiar l’elecció de joguines, es poden seguir els criteris següents:

1) Edat de l’infant. Quan una joguina potencia l’acció i la creativitat de l’infant
i li proporciona experiències significatives, aleshores podem dir que és adequada
per a ell.

Els infants, en funció de l’edat i les preferències particulars, es mostren interessats
en joguines diferents. Les joguines s’han d’adequar a les seves capacitats, no han
de ser ni massa senzilles, ja que no els plantejarien cap repte i les avorririen, ni
excessivament complicades, ja que no aconseguirien entendre’n el funcionament.
També hem de tenir en compte les preferències individuals de cada infant a l’hora
de comprar una joguina. Hi ha infants que no mostren interès per les nines i
prefereixen les joguines amb formes d’animals, n’hi ha d’altres que juguen millor
amb reproduccions petites, etc.

A l’escola infantil, a l’hora d’organitzar i distribuir materials, s’han de considerar
tant les necessitats infantils com les orientacions curriculars, ja que, d’una
banda, cal respectar l’espontaneïtat del joc infantil i, de l’altra, cal planificar
els continguts de les diferents àrees d’aprenentatge (coneixement d’un mateix,
coneixement de l’entorn i expressió i comunicació) tenint en compte els diversos
objectius i les característiques de l’infant, determinades per l’edat i la maduració.

• Dels 0 als 3 anys els objectes que es proporcionen a l’infant han de
ser de formes, textures i colors variats per captar-ne l’atenció i estimular
l’exploració i l’experimentació. Cap als 2 any apareix la funció simbòlica
i, aleshores, és important que l’infant pugui tenir objectes i joguines que li
permetin representar-se el món adult per imitar-lo i recrear-lo en el seu joc.

• Dels 3 als 6 anys el joc simbòlic és omnipresent i evoluciona cap al joc
de regles. Per tant, els objectes que serveixen per representar la realitat
continuen essent molt importants. A poc a poc, es poden anar introduint
jocs i joguines de regles simples que estimulin la interacció entre els infants
mitjançant unes normes i unes pautes senzilles.

Una joguina que només
serveix per posseir-la té poc
valor.

Un objecte sense valor per
a un adult pot ser una
joguina meravellosa als ulls
d’un infant.

Si no coneixem la joguina...

... potser serà convenient que
l’infant la provi prèviament, per
exemple, en una ludoteca, per
evitar frustracions.

No ens hem de deixar
enganyar per l’embalatge.
Cal assegurar-se que a dins
hi ha el que sembla des de
fora.
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Tenir moltes joguines
inutilitzades pot dificultar

que l’infant aprengui el valor
de les coses.

Per més joguines que tinguin els infants, mai no podran substituir la
necessitat que l’adult jugui amb ells.

2) El valor educatiu. El valor educatiu d’una joguina consisteix a reconèixer la
capacitat que té per estimular el desenvolupament de l’infant, proposant activitats
que afavoreixin l’adquisició o el domini de competències físiques (caminar, córrer,
saltar...), cognitives (atenció, memòria...), afectives (riure, tenir cura dels altres,
compartir...) o comunicatives (expressar, representar ...).

Una joguina adequada serà la que permeti a l’infant aprofitar al màxim les
capacitats que desenvolupa, que li desperti la curiositat i la imaginació, que
el convidi a superar-se i a expressar els seus sentiments i que respecti els
seus interessos.

3) Seguretat. La seguretat és molt important si considerem que seleccionem
material per a menors de 6 anys. En relació amb aquest aspecte, cal tenir en compte
el següent:

• Que els materials lúdics emprats no siguin tòxics.

• Que les joguines no siguin prou grans perquè l’infant tingui problemes per
agafar-les.

• Que no continguin peces prou petites perquè l’infant se les pugui ficar a la
boca i empassar-se-les.

• Que no pesin tant que a l’infant li costi arrossegar-les o portar-les agafades,

• Que estiguin ben polides, sense arestes, cantells aguts, ni res que pugui tallar
l’infant o fer-li cap mal.

Les joguines no han de ser traumàtiques, estellables ni tòxiques. S’han de
poder rentar i hi ha d’haver la seguretat que l’infant no se les pot empassar.

4) Durabilitat. Una joguina ha de tenir solidesa i resistència, sobretot quan l’han
d’utilitzar molts infants. Cal que les joguines romanguin amb l’infant mentre
creix.

5) Higiene. Les joguines han de ser fàcils de rentar, d’ordenar i de controlar.

6) Estètica. Les joguines han de ser atractives per a l’infant. Han de defugir els
estereotips i tenir una certa harmonia i bellesa. No s’ha d’oblidar que els infants
aprenen i formen el seu sentit estètic a partir del que observen i experimenten.

7) Quantitat. La quantitat no és cap qualitat intrínseca de la joguina, però cal
tenir mesura en la quantitat de joguines que s’ofereixen a l’infant en un mateix
moment. Una quantitat excessiva de materials provoca dispersió i desinterès. Això
és negatiu, ja que l’infant es desconcentra i no sap què fer ni a què parar atenció.
Tanmateix, també és cert que hi ha menys conductes competitives o baralles. Cal
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que hi hagi prou material i, a més, cal tenir una part de les joguines guardades per
anar-les variant i alternant periòdicament.

Es recomana adquirir, en primer lloc, materials i joguines versàtils que permetin
gran varietat de jocs i que puguin ser utilitzats per més d’un grup d’edat (nines,
pilotes, jocs de construcció de peces grans, etc.). També és aconsellable completar
aquest fons de joguines amb objectes d’una altra procedència, com ara materials
naturals o reciclats, objectes de la vida quotidiana, etc.

No s’ha d’oblidar la funció socialitzadora del joc. Per poder acomplir aquesta
funció sense gaires tensions, és molt important que els infants tinguin accés a
material de joc adequat, en bon estat i en quantitat suficient.

Una joguina és adequada en la mesura que afavoreixi el desenvolupament,
l’aprenentatge i la creativitat de l’infant. L’educador infantil organitza
l’entorn físic de l’infant, de manera que ha d’escollir amb cura les joguines
i els materials que li ofereix. Ha de vigilar la qualitat d’aquest material i la
quantitat que posa a l’abast de l’infant.

8) Capacitat d’entretenir i divertir. Les joguines capaces de provocar diferents
sensacions, com ara sorpresa o ensurt i, tot seguit, rialles (capses sorpresa,
balancins...); les que depenen de la sort (parxís), les que comporten un repte o un
desafiament a superar demostrant les habilitats personals (escacs, cartes...) o els
jocs de simulació tenen característiques que afavoreixen la diversió en moments
diferents de la vida dels infants.

Sigui quina sigui la joguina, l’important és que no sigui massa sofisticada
ni que ho faci tot sola, de manera que l’infant només en sigui un simple
observador. Cal que les joguines deixin un marge important d’acció,
descobriment i experimentació a l’infant.

L’adequació dels continguts i els valors que transmet la joguina

Els infants juguen i reprodueixen el que veuen, no el que els diuen que està bé
o que hauria de ser, i van construint la seva identitat d’acord amb la cultura que
els ha tocat viure. Normalment duen a terme aquesta construcció a partir de la
imitació dels models que tenen més a prop (els pares, però també personatges de
la televisió, amics, mestres, etc.).

Cal facilitar als infants joguines que transmetin, per mitjà de la forma que tenen i
el joc que proposen, actituds de respecte envers els altres i envers l’entorn que els
envolta. D’aquesta manera, s’han d’evitar totes les joguines que transmetin valors
no recomanables per a la seva formació.

Que l’infant tingui joguines
variades no vol dir que tingui
excés de joguines.

Joc i gènere

Entre els 2 i els 6 anys, els nens i
les nenes construeixen la seva
identitat de gènere, i és notòria la
influència ambiental respecte al
que han de ser els rols masculins
i femenins a l’hora d’escollir els
jocs i les joguines.
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En la secció “Annexos”
del web trobareu una
selecció de joguines

agrupades per edats.

L’educador fomentarà que nens i nenes juguin junts, que triïn lliurement els
seus jocs, transformarà els que consideri discriminatoris i així afavorirà el
creixement i la identitat de cada infant.

2.3.2 Classificació de les joguines

Cal organitzar el material lúdic per facilitar-ne l’anàlisi, l’accés i la utilització.
Aquest material es pot classificar responent a diversos criteris: la funció que
desenvolupa la joguina, l’espai, l’edat, etc.

• La funció que desenvolupa la joguina. Les joguines es classifiquen
atenent un criteri funcional:

– Amb relació a diferents capacitats: perceptiva, motriu, etc.

– Amb relació a la didàctica, en cas que les joguines siguin utilitzades
com a recurs per a l’adquisició de determinats continguts d’aprenen-
tatge.

– Considerant l’aspecte sociorelacional, les joguines poden servir per
fer un joc individual, o per jugar amb altres infants.

• L’espai: les joguines es classifiquen atenent l’espai on es desenvoluparà el
joc (interior, exterior o tots dos).

• L’edat: les joguines es classifiquen atenent un criteri evolutiu. Les diferents
joguines s’assignen a cada etapa del desenvolupament conforme a les
capacitats físiques, de manipulació i de raonament dels infants. L’infant ha
de jugar amb allò que el satisfà i que el diverteix. En funció de les necessitats
i capacitats dels infants en les diferents edats, hi haurà uns tipus de joguines
més adequats per a cada etapa.

2.3.3 Fitxa de la joguina

Resulta interessant tenir un fitxer de totes les joguines disponibles que hi ha al
centre en què s’indiquin les característiques més rellevants de cada joguina, l’edat
més adequada, on trobar-la, etc. L’anàlisi de la joguina es pot fer des del punt de
vista tècnic i des del punt de vista pedagògic.

Fitxa tècnica. L’anàlisi tècnica recull informació sobre la joguina en si mateixa,
l’embalatge (en cas que les peces s’hi hagin de desar) i les instruccions.

Pel que fa al material de la joguina, es poden analitzar els aspectes següents:

• El color.
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• La qualitat del material.

• La seguretat quant a l’acabat, les peces.

• La resistència.

• La higiene.

• Si resulta atractiva.

• Si la pèrdua d’alguna peça l’afecta.

• Etc.

Pel que fa a l’embalatge, es poden tenir en compte aquests elements:

• La consistència.

Altres punts que poden formar part de la fitxa tècnica:

• Si resulta pràctica.

• Si permet ordenar les peces.

• Edat recomanada.

• Fabricant.

• Si la informació escrita és clara i n’hi ha prou.

• Si hi ha imatges explicatives en les instruccions.

• Etc.

Fitxa pedagògica. Es pot elaborar com a complement de la fitxa tècnica. La
informació que s’hi podria incloure podria ser la següent:

• Nom de la joguina.

• Edat indicada per utilitzar-la.

• Si és per jugar en grup i/o individualment.

• Si necessita la presència de l’adult.

• Tipus de joc que possibilita (motriu, simbòlic, d’interacció social, de regles,
de construcció).

• Espai per jugar-hi (interior, exterior, tots dos).

• Si estimula el joc.

• Si resulta potencialment divertida.

• Si permet investigar abans de jugar o mentre es juga.

S’ha de guardar el tiquet de
compra de la joguina per si
és defectuosa i, per tant,
s’ha de fer una reclamació.
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• Si estimula la creativitat.

• Si permet un ventall ampli de jocs.

• Si permet jugar-hi al llarg dels anys, créixer amb l’infant.

• Tipus de joc social que afavoreix (solitari, associatiu, cooperatiu, competi-
tiu).

• Nivell d’atenció que cal per jugar-hi.

• Aspectes que permet desenvolupar (sensomotriu, cognitiu, afectiu, social).

• Etc.

2.3.4 Manteniment de les joguines

És de vital importància el manteniment del material lúdic. Cal preparar les
joguines i la resta de material lúdic perquè la seva utilització i conservació doni
el màxim rendiment, com per exemple: reforçar els embalatges, plastificar fulls
d’instruccions de les joguines i guardar-ne una còpia, detallar molt bé el nombre
de peces de què consta el material per facilitar-ne la localització en cas de pèrdua.
Igualment, atès que es tracta d’un material que passa per moltes mans, cal estar
atents a la higiene de tots els objectes i desinfectar-los periòdicament. Convé que
les joguines siguin senzilles i que es puguin rentar i desinfectar amb facilitat per
evitar riscos d’infeccions per contacte.

Amb l’ús, les joguines es deterioren i es trenquen, de manera que perden l’interès
dels infants i s’han de retirar. Cal preveure un lloc per guardar les que es poden
reparar i desprendre’s de les que estan malmeses. És interessant dedicar un cert
temps a reparar les joguines amb els infants, tant si ells també participen en la
reparació com si només observen el procés. També és molt interessant construir
joguines noves a partir de diversos objectes reciclats.

2.4 La seguretat en les joguines

La preocupació creixent per la seguretat infantil és una constant als països desenvo-
lupats, que s’ha anat plasmant en nombroses disposicions legals, adreçades a exigir
que les joguines compleixin una sèrie de condicions que garanteixin la seguretat
dels infants mentre juguen.
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2.4.1 Legislació sobre la qualitat i la seguretat de les joguines

Els requisits mínims que han de complir les joguines per ser segures i que es
puguin comercialitzar sense riscos estan establerts per una normativa específica
que és aplicable a tots els països de la Unió Europea.

Els fabricants o bé els seus representants, distribuïdors i comerciants estan obligats
a complir-la a fi de proporcionar als consumidors únicament joguines segures.

Perquè una joguina sigui segura ha de complir tres condicions:

• Normativa. Ha de complir la normativa legal vigent a Espanya i ha
d’informar eficaçment del funcionament de la joguina, de les situacions de
risc per un ús inadequat i de les precaucions que s’han de prendre.

• Consum. A l’hora de comprar-la, s’ha de seleccionar atenent-ne el valor
lúdic i educatiu.

• Ús. Tenint en compte el comportament habitual de nens i nenes, no s’ha de
posar en perill la seguretat i la salut dels usuaris, ni de terceres persones,
quan se’n fa un ús adequat.

Des del punt de vista legal, la normativa relativa a les joguines és la següent:

• Normativa de la UE. La Directiva 88/378/CEE del Consell, de 3 de maig de
1988, modificada per la Directiva 93/68/CEE estableix el marc jurídic per a
la seguretat de les joguines en la UE per tal d’assegurar que totes les joguines
que es comercialitzin en aquest àmbit compleixin les exigències essencials
de seguretat. Aquesta norma es fa extensiva als diferents ordenaments
jurídics dels estats membres, entre els quals hi ha Espanya.

• Normativa espanyola. La normativa espanyola relativa a les joguines la
trobem en el Reial decret 880/1990, de 29 de juny, pel qual s’aproven les
normes de seguretat de les joguines (BOE núm. 166/1990, de 12 juliol
de 1990). Modificat pel Reial decret 204/1995, de 10 de febrer, pel qual
es modifiquen les normes de seguretat de les joguines, aprovades pel Reial
decret 880/1990, de 29 de juny (BOE núm. 99/1995, de 26 d’abril de 1995).

• Comunitats autònomes i les administracions locals. Apliquen la norma-
tiva estatal sobre seguretat de les joguines. En cas de tenir-ne, apliquen
normes pròpies de caràcter general sobre consum, mercat interior i protecció
al menor. Són competència de les comunitats autònomes aspectes com ara:

– Informació i formació al consumidor

– Control i inspecció de joguines

– Mesures cautelars

– Imposició de sancions
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Podeu consultar el Reial
decret 880/1990 sobre la

normativa de la joguina en
la secció “Annexos” del
web d’aquesta unitat.

A l’Administració pública li correspon la protecció i defensa dels consumidors i
usuaris.

El Govern espanyol, per tal d’incorporar les disposicions de la Directiva europea
a la legislació espanyola, promulga el Reial decret 204/1995, de 10 de febrer, pel
qual es modifiquen les normes de seguretat de les joguines, aprovades pel Reial
decret 880/1990, de 29 de juny.

Reial decret 204/1995, de 10 de febrer

Alguns dels articles més significatius d’aquesta normativa són els següents:

Article 1. Àmbit d’aplicació: aquesta disposició s’aplica a les joguines. S’entén per joguina
tot producte destinat a infants menors de 14 anys i concebut o manifestament adreçat a ser
utilitzat per jugar.

Article 3. Es prohibeix la comercialització de les joguines que no compleixin les exigències
de seguretat essencials establertes en l’annex II d’aquest reial decret.

Article 5. Les joguines amb la marca CE es consideraran conformes a les disposicions
marcades en aquest reial decret.

Article 7. Quan les autoritats competents comprovin que joguines marcades amb CE
poden comprometre la seguretat o la salut dels consumidors o de tercers, han d’adoptar
les mesures necessàries per retirar-les del mercat o restringir-ne la comercialització, i n’han
d’informar immediatament la Comissió de la CEE.

Article 11. La marca CE i el nom i/o la raó social i/o la marca, així com l’adreça del
fabricant o del seu representant autoritzat o de l’importador dintre de la comunitat han
d’anar col·locats de manera visible, llegible i indeleble, sia sobre la joguina o bé sobre
l’envàs.

Article 14 (punt 2): importació. Les joguines procedents de països que no formen part de
l’acord de Ginebra, a més de complir les disposicions establertes en aquesta disposició,
han de fer constar en l’etiqueta el país d’origen.

Segons el que es desprèn d’aquesta normativa, als països de la Unió Europea
(UE), només està permès comercialitzar les joguines que compleixin els requisits
de seguretat que estableix la normativa i que n’afecta de manera especial les
propietats i la informació referent a determinats riscos. El grau d’exigència en
la seguretat preveu la utilització que es farà de la joguina com a tal i també el
possible ús que en podria fer un infant (sovint, l’infant utilitza la joguina amb una
finalitat diferent de la que ha previst el fabricant). A més, el fabricant ha de garantir
que el nivell de seguretat de la joguina es mantingui durant tota la vida útil de la
joguina, és a dir, mentre s’utilitzi d’una manera previsible i normal.

Per tant, quan es parla de seguretat en la joguina cal parlar de seguretat en la
utilització normal de la joguina i en la utilització anormal racionalment previsible.
Els accidents imputables a les joguines es poden agrupar bàsicament en els
següents: caigudes, ofegaments, cremades, ferides i intoxicacions.

Per mirar de garantir, tant com sigui possible, la seguretat dels infants en la seva
interacció amb les joguines s’han de considerar els aspectes següents:

• Les joguines s’han de regir per unes normes de fabricació que eliminin
riscos en la construcció i en la composició per tal d’evitar els accidents
esmentats.
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• Les joguines han de portar una etiqueta en què constin les instruccions
de funcionament i l’edat mínima per utilitzar-la, per reduir en la mesura
possible el risc inherent a la seva utilització i funcionament.

• No s’ha d’oblidar la responsabilitat de les persones adultes, pares i mares i
educadors.

La marca CE és símbol de garantia i ens permet donar per fet que la joguina és
conforme a les disposicions legals sobre seguretat dels usuaris.

Normes d’etiquetatge

Segons la normativa europea i l’espanyola hi ha una sèrie d’informació que ha de
proporcionar l’etiqueta que acompanya la joguina o l’envàs. Es la següent:

Símbol per a les joguines no
adequades a infants menors de tres
anys

• El nom o la marca.

• El domicili i el número de registre industrial o d’identificació fiscal, del
fabricant, de l’importador o de l’organisme responsable de la venda de la
joguina.

En els casos següents, a més a més, hi ha d’haver unes indicacions específiques,
assenyalades en l’annex IV de la normativa estatal (Reial decret 204/1995, de 10
de febrer):

• Les joguines que poden ser perilloses per a infants menors de 3 anys o 36
mesos.

• Els gronxadors i les joguines anàlogues s’han d’acompanyar amb l’adverti-
ment de la necessitat d’efectuar controls i revisions periòdiques de les parts
més importants.

• Les joguines funcionals, les que tenen les mateixes funcions que aparells
o instal·lacions destinats a adults (forns, cable elèctric, etc.), han de dur la
inscripció “Atenció! Utilitzeu-lo sota la vigilància d’adults” i instruccions
d’ús amb l’especificació del risc. També han d’indicar que la joguina s’ha
de mantenir fora de l’abast dels infants més petits.

• Les joguines que contenen substàncies perilloses, i particularment les
joguines químiques (kits per a experiments químics, tallers de ceràmica
en miniatura, esmalts, fotografia i joguines anàlogues), han de dur una
inscripció que indiqui que el joc va adreçat a infants de més de 10 anys
i advertències relatives als perills que suposa una utilització indeguda:
“Atenció! Utilitzeu-lo sota la vigilància d’adults”.

• Les reproduccions d’equips de protecció (per exemple, cascos) han de dur
la inscripció: “Atenció! No proporciona protecció en cas d’accident”.

• Els patins de rodes i patinets per a infants, si es venen com a joguines, han
de portar la inscripció: “Atenció! Utilitzeu-lo amb un equip de protecció”.
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Per a qualsevol reclamació,
demaneu el tiquet de

compra, comproveu-lo i
guardeu-lo, amb la data, la

identificació del venedor i
l’import total.

• Els estels i altres joguines voladores han d’avisar: “Atenció! No l’utilitzeu
a prop de línies elèctriques”.

• Les joguines nàutiques i els seus envasos han d’advertir: “Atenció! utilitzeu-
lo només en aigües on l’infant pugui estar-se dret i sempre sota la supervisió
d’un adult”.

En els annexos I i II dels reials decrets 880/1990, de 29 de juny, pel qual s’aproven
les normes de seguretat de les joguines, i 204/1995, de 10 de febrer, pel qual es
modifiquen les normes de seguretat de les joguines de l’anterior, es fa referència
específica al següent:

• Productes no considerats com a joguines (annex I).

• Exigències essencials de seguretat de les joguines (annex II).

En l’annex V d’aquest reial decret es parla del marcatge de conformitat. Aquest
marcatge està compost per les inicials CE, dissenyades tal com apareix en la figura
2.1.

Figura 2.1. Marcatge de conformitat

La Guia de jocs i joguines, publicada
per l’AIJU, assessora i informa sobre

la importància del joc i la correcta
elecció del material lúdic.

2.4.2 Organismes que vetllen per la qualitat i la seguretat de les
joguines

La joguina és un producte de consum i com a tal ha de complir unes normes de
seguretat que n’avalin la qualitat. La normativa obliga els fabricants a complir
una sèrie de requisits en l’elaboració dels seus productes, per tal de garantir la
seguretat dels consumidors. Els fabricants estan cada cop més sensibilitzats de
les necessitats i preferències lúdiques, educatives, sanitàries i de seguretat dels
infants.

En aquest sentit, s’han constituït diferents organismes i institucions encarregats
de supervisar i investigar les diferents empreses i donar-los suport perquè les
seves joguines surtin al mercat amb una garantia de qualitat i seguretat per als
consumidors, la qual cosa és sinònim de prestigi i reconeixement de l’empresa i
de la seva marca en el mercat.
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L’Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR) és l’encar-
regada de donar el distintiu de normalització N a les joguines. Aquest distintiu
identifica les joguines espanyoles que han passat per un seguit de proves en
què diferents tècnics, especialistes i investigadors en qualitat de les joguines han
avaluat el producte i han arribat a la conclusió que compleix les normes establertes.

Els fabricants poden accedir a aquest distintiu voluntàriament, però per aconseguir-
lo hauran de passar per unes auditories i, a més, hauran de sotmetre sistemàti-
cament els seus productes a unes proves de seguiment per tal de certificar-ne la
seguretat al llarg del temps.

L’Institut Tecnològic de la Joguina (AIJU) és una entitat sense ànim de lucre
encarregada, en l’àmbit nacional, d’investigar i de fer les proves que permeten
verificar el compliment de la normativa europea en matèria de seguretat de la
joguina. Fan assajos de seguretat (mecànics, físics, químics i elèctrics) i de qualitat
per a joguines, embalatges i productes de puericultura; estudis pedagògics (valor
de joc, reacció de pares i infants, etc.). També elabora la Guia de les joguines, en
què apareixen les joguines i els fabricants que han passat les seves proves. És un
referent de consulta per a la Comunitat Europea en matèria de seguretat i qualitat
de les joguines.

A Barcelona tenim el Laboratori d’Assaig i Investigació, que també treballa en
la millora de la qualitat i la seguretat de les joguines.

L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) també vetlla i representa els
interessos dels infants i/o dels pares com a consumidors.

En principi, totes les joguines que estan a la venda han de complir unes condicions
bàsiques de seguretat d’acord amb la normativa i han de donar la confiança que
han estat verificades en algun moment. Però malauradament, aquesta verificació,
seguiment i inspecció real de totes les joguines que actualment hi ha en el mercat
no està exempta de dificultats, la qual cosa fa que puguem trobar en el mercat
joguines que presentin irregularitats.

La millor garantia de seguretat és que la joguina estigui fabricada en algun
país de la Unió Europea o que sigui d’una marca prou coneguda, ja que,
desgraciadament, algunes joguines importades utilitzen el marcatge CE
malgrat que no compleixen la normativa vigent de seguretat.

Per completar les
recomanacions per a la
compra de joguines podeu
consultar la guia per als
consumidors que trobareu
en la secció “Annexos” del
web d’aquesta unitat.

Anomalies

Si observeu qualsevol anomalia
en una joguina que hàgiu
comprat, podeu fer la reclamació
a l’establiment on l’heu adquirit,
i també contactant amb
l’associació de consumidors més
propera o directament a
l’Administració local
corresponent.
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3. El model lúdic

En l’actualitat, tots els especialistes coincideixen en el valor psicopedagògic
del joc en la infància. El joc possibilita un creixement harmoniós del cos, la
intel·ligència, l’afectivitat, la creativitat i la sociabilitat. Aquesta concepció del
joc, però, és relativament recent.

No va ser fins a principis del segle XX que els pedagogs de l’anomenada escola
nova van qüestionar el model pedagògic de l’escola tradicional i van proposar
principis metodològics innovadors basats en el coneixement de la manera com
aprenen els infants.

El model pedagògic de l’escola tradicional es basava en la instrucció, en la
memorització dels conceptes a partir de la repetició, en la severitat i la serietat
com a forma de relació entre l’educador i els infants.

Aquest model tenia la seva raó de ser en un context social i polític determinat,
en què l’escola era l’única que dipositava i difonia els coneixements, i la moral
reprimia qualsevol forma d’espontaneïtat.

El moviment de l’escola nova va representar l’inici de la ruptura del model
tradicional, ja que va proposar uns principis innovadors basats en el coneixement
de la psicologia infantil. Això va significar recuperar el valor educatiu intrínsec
del joc i fomentar l’expressivitat, l’alegria i el clima afectiu positiu en les relacions
a l’aula com a requisits per a l’aprenentatge.

Avui, els principis metodològics de l’escola nova són plenament vigents.
Si bé és cert que en l’etapa de l’educació infantil el model lúdic està molt
estès, no passa el mateix en la resta d’etapes educatives. El repte actual és
aconseguir que el model lúdic educatiu es reforci i se sistematitzi en l’etapa
de l’educació infantil i s’estengui a l’educació primària.

A fi de desenvolupar-se correctament, l’infant necessita relacionar-se amb altres
infants i adults en contextos diferents, ja que així augmenta les possibilitats de
comunicació, interacció i adaptació social. Tanmateix, en molts casos això no és
gens fàcil.

El ritme de vida de la nostra societat, especialment en l’entorn urbà, no facilita que
l’infant pugui compartir jocs amb altres infants de la mateixa edat. El descens en
el nombre de fills fa que no sempre sigui possible tenir germans d’edats similars
per jugar. Un altre factor és l’escassesa d’espais dedicats a l’activitat lúdica, ja que
el joc al barri, als parcs i a les cases pròpies ha quedat molt reduït. El temps de què
disposen per jugar també ha disminuït; els infants estan sobrecarregats d’activitats
escolars i extraescolars, que es consideren més “útils” per a la seva formació.

Joc-treball

Per als adults hi ha una
diferència entre treball i joc: el
joc és diversió, és gratuït i no té
una finalitat en si mateix, mentre
que el treball és seriós,
productiu, útil i se li troba un
rendiment. En el cas dels infants,
podem dir que aquest binomi
joc-treball està unit, ja que el joc
els és útil, productiu i enriquidor.
Es podria dir que l’infant treballa
mentre juga, ja que el joc li
permet explorar el seu propi món
i el món dels adults, és el lloc
privilegiat per interaccionar amb
els iguals i per ser cada vegada
més autònom.
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Aprendre jugant

Per mitjà del joc, l’infant
desenvolupa les funcions

psíquiques: la percepció, la
memòria, la imaginació, la

intel·ligència, etc. L’activitat
lúdica ajuda l’infant a

socialitzar-se, és una eina que li
permet autoconèixement i, a la

vegada, conèixer els altres, amb
els quals interactua. L’infant, per
mitjà del joc, va establint vincles

afectius amb els altres i, alhora,
interioritza normes i pautes de

convivència bàsiques.

L’escola ha anat donant resposta a la necessitat de relació amb els iguals, però amb
un plantejament que separa clarament joc i treball. D’altra banda, la demanda
social creixent de serveis d’atenció a la petita infància ha fet proliferar un gran
nombre se serveis lúdics i educatius adreçats als infants i a les famílies.

Com a educadors, podeu fer molt perquè el paper del joc es valori, no
solament des del punt de vista lúdic, sinó com a dret dels infants i com a
metodologia d’ensenyament-aprenentatge.

3.1 Concepte i característiques del model lúdic pedagògic

La pedagogia lúdica implica crear un ambient a l’aula caracteritzat per activitats
que despertin la imaginació i estimulin el pensament divergent.

El model lúdic és la metodologia més adequada per a l’etapa de l’educació infantil,
ja que reuneix dos aspectes complementaris:

• L’infant viu els aprenentatges escolars de manera lúdica, agradable i plaent.
Les experiències d’aprenentatge gratificants esdevenen estímuls que moti-
ven l’interès per aprendre coses noves.

• El joc és un principi psicopedagògic (és la manera natural com aprenen
els infants) i no pas un simple recurs, malgrat que utilitzar-lo com a recurs
potencia el valor educatiu de les activitats.

El model lúdic considera que el joc no solament és un simple element de motivació
envers les tasques escolars o un recurs didàctic en què es poden plantejar les
activitats educatives amb aparença de joc, sinó que és un objectiu en si mateix,
ja que el punt de partida és que s’aprèn jugant i no pas que es juga per aprendre.

L’aprenentatge infantil està associat a la vivència lúdica, a partir de la qual es creen
hàbits de descobriment, d’investigació i d’aprenentatge que generaran la motivació
pel coneixement.

El joc ha d’estar present en tot el disseny curricular com una experiència que cal
garantir en el dia a dia. Mitjançant el joc, l’educador pot analitzar molts aspectes
de l’infant, ja que ofereix informació valuosa sobre les capacitats lingüístiques,
la comprensió del mitjà social i natural, el domini de certes destreses, etc.
Igualment, li permet saber el nivell de l’infant i identificar possibles problemes
de desenvolupament i socialització, actituds, valors i prejudicis, necessitats.

En la pedagogia lúdica no es tracta tant d’introduir jocs educatius a l’escola,
com d’aconseguir un aprenentatge escolar lúdic.

Les característiques més remarcables del model lúdic són les següents:
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• Proporciona un ambient de seguretat emocional, necessari per poder apren-
dre, en què els infants se senten a gust.

• Evita la distinció entre treball (seriós, forma d’aprenentatge) i joc (plaer,
entreteniment), ja que es pretén que el treball seriós sigui gratificant i, a la
vegada, coherent amb els valors de respecte, tolerància, justícia i igualtat.

• Presenta activitats atractives mitjançant les quals els coneixements a assolir
adquireixen significat als ulls dels infants.

Evoluciona i s’adapta a requisits nous d’etapes posteriors, però dins d’un marc de
satisfacció personal que fomenta la motivació per aprendre.

El joc es converteix en una activitat diferent, però valuosa i complementària de les
activitats curriculars més dirigides i obligatòries. Aquestes activitats persegueixen
l’aprenentatge de continguts culturals que es considera que els nens han d’adquirir
a l’escola. Tanmateix, el joc i l’aprenentatge no es deixen a banda, ja que hi ha
adquisicions importants que s’assoleixen en la infància per mitjà de situacions
lúdiques. Per aquest motiu, cal que l’escola no ignori la importància que el joc
té en la vida dels infants i que el joc sigui el seu aliat a l’hora de desenvolupar la
tasca educativa.

El joc i les joguines poden portar a terme o reforçar aquests aprenentatges, aportant
motivació i interès. El joc també ocupa una funció clau en el desenvolupament de
comportaments socials (concretament, en el de la cooperació) i en el desenvolu-
pament d’aspectes de la personalitat (la perseverança, la concentració, la reflexió
i l’autonomia). Tots tenen una repercussió important en els aprenentatges més
formals i dirigits.

Quant a les conseqüències d’una gestió incorrecta del joc, sembla que si no es dóna
prou material de joc als infants, se’ls limita l’experiència d’aprehensió del món;
si se’ls proporciona un material inadequat per a la seva edat i les seves habilitats,
se senten avorrits i frustrats, i si no se’ls dóna prou temps per jugar al seu ritme
o se’ls interromp amb altres demandes, s’impedeix que aprenguin a concloure
experiències i problemes.

El model lúdic consisteix a aconseguir una intervenció educativa que faciliti
tantes experiències lúdiques i tan diverses com sigui possible. Es tracta,
doncs, d’incloure els aprenentatges en aquestes experiències. Aquesta
concepció del joc com a recurs educatiu és exclusiva de l’educador, no de
l’infant que juga.

3.2 Recursos i tècniques

L’educador, sabedor de la importància que té el joc en el desenvolupament infantil,
ha de conèixer gran varietat de jocs adequats a les diferents característiques i
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necessitats dels infants i també ha de saber com organitzar els espais per afavorir
el joc, sense oblidar la necessitat de reservar un temps, en la programació, per al
joc lliure.

3.2.1 Espais condicionats

D’una banda, aquests espais han de garantir la seguretat psíquica dels infants. Per
tant, han de ser espais acollidors en què els nens se sentin còmodes, segurs i lliures
per actuar. D’altra banda, també han de garantir la seguretat física, de manera
que han de disposar d’ambients i objectes que estimulin el joc, el moviment i
l’autonomia d’acord amb les possibilitats de cada infant sense que l’educador hi
hagi d’intervenir necessàriament.

El joc al centre educatiu, a diferència del joc a casa, permet que l’infant
aprengui a esperar el seu torn, observar com juguen els altres, jugar en
paral·lel, prendre la iniciativa, comprendre que els jocs són de tots, etc.

3.2.2 Disseny d’espais lúdics

El disseny d’espais lúdics per als infants és un element important a considerar, ja
que repercuteix en les condicions de joc dels infants i en la qualitat de l’activitat
que desenvolupen.

Per tal de facilitar i afavorir el joc, a l’hora de dissenyar espais lúdics s’ha de
tenir en compte la funció que fan i també les característiques i les necessitats dels
usuaris.

Crear un bon espai de joc consisteix a proporcionar un entorn segur, divers i
flexible, amb una ambientació acurada per tal que els usuaris s’hi sentin a gust
(il·luminació, temperatura, elements de la natura com arbres, plantes, terra o
aigua). Aquest espai ha d’oferir els estímuls necessaris als infants perquè puguin
desenvolupar les capacitats motrius i fomentar les aptituds socials, creatives i
sensorials.

La joguina ha de ser adequada a
l’edat de l’infant i no ha de

representar-li cap mena de perill.

Si bé el disseny d’un espai permet un gran marge d’actuació, la incorporació dels
equipaments i els elements de joc (tobogans, gronxadors, etc.) requereix una
atenció especial derivada de les característiques del seu ús i, fins i tot, del seu mal
ús. Així doncs, avui des del punt de vista de la higiene i la seguretat, els requisits
dels espais lúdics i de l’equipament que s’hi incorpora han de seguir unes normes
que regulen els paràmetres d’accessibilitat i seguretat.

Qualsevol espai de joc ha de reunir les característiques següents:
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• Estar diferenciat i protegit d’altres usos.

• Estar proveït d’elements segurs i controlats a fi d’evitar riscos per als nens.

• Estar en condicions higièniques adequades als nens: prohibir l’entrada
d’animals.

• Assenyalar l’edat permesa per utilitzar-lo i evitar, en la mesura que sigui
possible, que l’utilitzin persones que no compleixin aquest requisit.

• Presentar una relació adequada entre la superfície que té i el nombre
d’usuaris que hi poden haver.

• Permetre un ús diferenciat d’activitats simultànies que no interfereixin entre
elles.

• Oferir les possibles experiències que es requereixen per obtenir els objectius
relacionats amb l’edat i les possibilitats dels usuaris als quals es destinen.

• Facilitar la comunicació entre els nens i les famílies i els educadors que hi
ha.

• Eliminar barreres discriminatòries d’ús i facilitar, així, que tots els nens hi
puguin accedir (accessibilitat universal).

3.2.3 Els elements de joc

Els elements de joc també han de complir uns determinats requisits, com ara
les proteccions dels equips (arrodonides i contínues), la forma i la dimensió
de les peces (adequades als menors als quals s’adrecen), els materials i els
acabats (innocus i resistents) o els paviments (tous i flexibles, en funció del grau
d’amortiment necessari).

3.2.4 Pautes lògiques de distribució dels espais

També hi ha unes pautes lògiques de distribució dels espais de joc que inclouen,
per exemple, diferenciar les àrees de joc col·lectiu de les àrees de joc individual,
preveure espais per a jocs tranquils separades de zones per a activitats físiques,
sorolloses o d’acció, etc.

3.2.5 Establiment de vinculacions

Igualment, cal tenir en compte l’establiment d’algun tipus de vinculació entre els
diversos espais. Aquesta vinculació ha de permetre fomentar les relacions entre
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L’adult davant del joc de
l’infant

La presència de l’adult en el joc
del nen és fonamental en la
primera infantesa, perquè li

proporciona seguretat. La
comunicació que l’adult

estableix amb el bebè és el que el
mou a actuar. És l’adult qui
ofereix un objecte a l’infant

perquè l’agafi i l’explori. Sense
l’adult, doncs, l’infant no es

podria desenvolupar. L’adult li
dóna seguretat i estabilitat i és a
partir d’aquí que l’infant actua,

experimenta, juga, etc.

grups diferents. També ha de possibilitar que les diferents zones s’identifiquin
fàcilment i es puguin connectar mitjançant diferents itineraris segons cada neces-
sitat. D’aquesta manera, els infants s’hi han de poder bellugar i orientar sense
dificultats i en igualtat de condicions.

3.2.6 Disseny dels equipaments

Quant al disseny dels equipaments de joc, a part dels equipaments tradicionals
que hi pugui haver (tobogans, gronxadors, etc.), s’hi estan incorporant equips més
abstractes, multifuncionals, modulars i flexibles, estudiats a consciència per tal
d’afavorir el desenvolupament de les capacitats motrius, socials i creatives dels
infants. També s’hi afegeixen peces úniques adaptades a un determinat espai o
equips interactius que proporcionen estímuls i respostes sonores, visuals i, fins i
tot, olfactives.

A l’hora de dissenyar espais lúdics, els paràmetres de seguretat, funcionalitat,
accessibilitat i estètica s’han de tenir ben presents.

3.2.7 Temps per jugar

Hi ha d’haver moments per al joc lliure i moments per al joc dirigit. S’ha de
procurar que el joc lliure no només sigui un temps d’espera o un complement en
finalitzar les activitats dirigides. El joc lliure s’ha d’incloure en la programació
com una activitat més.

S’ha de fer una selecció de joguines i materials que responguin a les necessitats,
els interessos, els nivells de coneixements i de destreses, i els ritmes de desenvo-
lupament dels infants. Si hi ha infants amb alguna discapacitat, caldrà preveure la
incorporació de materials específics.

3.2.8 El paper de l’educador

El paper de l’educador és el de garantir aquestes condicions perquè el joc es
dugui a terme. L’educador és qui possibilita el joc infantil, de manera que cal
que reconegui el valor fonamental d’aquesta eina metodològica per a la vida de
l’infant.

Les funcions principals de l’educador serien les següents:

• Organitzar les activitats quotidianes, l’ambient interior i exterior de l’escola
(perquè sigui adient a les activitats infantils) i el material de joc. El material
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i les joguines que s’ofereixin a l’infant s’han d’adequar a l’edat que té i als
objectius d’aprenentatge, han de ser suficients però no excessius. L’excés
de joguines descentra i distreu el joc.

• Facilitar i orientar el joc dels infants en els diferents contextos en què es
porti a terme. Ha de crear, doncs, un ambient que els permeti funcionar
amb autonomia.

• Presenciar el joc dels infants per donar-los confiança, tranquil·litat i segure-
tat a fi de poder centrar-se en el joc.

• Iniciar les activitats lúdiques dirigides (activitats plàstiques, contes, etc.) i
donar les ajudes que calguin als infants per jugar.

• Motivar sempre l’infant perquè vulgui participar en l’activitat lúdica i ho
faci lliurement. Igualment, fomentarà la interacció entre els infants per tal
que tots s’acabin integrant.

• L’educador ha de donar normes clares i en positiu del joc. En el joc tot
està permès excepte fer coses que molestin la resta de companys i fer un mal
ús del material.

• L’educador ha de recordar que els infants passen per etapes destructives
en els seus jocs. Això l’ajudarà a comprendre els comportaments infantils,
però no a permetre’ls. La sensibilitat educativa no significa permetre que
l’infant faci el que vulgui. Significa facilitar a l’infant el que sigui més
adequat segons les seves necessitats i el seu desenvolupament, encara que
a vegades això representi negar-li o retirar-li una mica, per exemple, una
joguina que estigui trencant.

Saber que els impulsos destructors existeixen és conèixer la realitat de les emo-
cions bàsiques. Això no implica consentir-les i no actuar per establir uns límits
clars. En primer lloc, cal explicar als infants que està prohibit espatllar qualsevol
dels materials, perquè això fa que la classe els perdi i que ningú no hi pugui jugar
més. Posteriorment, cal trobar una alternativa perquè actuïn, sense fer mal a ningú,
quan tinguin aquests impulsos que necessitaran aprendre a autoregular.

• L’educador ha d’observar el joc, cosa que li proporcionarà una informació
privilegiada de l’infant, de les seves característiques i del seu desenvolupa-
ment. Ha de mantenir en tot moment una actitud de respecte envers l’infant.
D’aquesta manera, ha d’evitar fer comentaris que el puguin menysprear o
avergonyir en públic, ja que això generaria situacions d’enfrontament mutu.
Això no significa permetre que faci el que vulgui. Vol dir, doncs, que el
comportament de l’infant s’ha de reconduir sense estridències i parlar-hi
quan estigui més calmat.

• L’educador ha de fomentar en les famílies dels infants l’interès pel joc,
és a dir, saber a quins jocs juguen a casa, si juguen amb els seus pares, etc.

Exemples de motivació

En els jocs motors o simbòlics,
l’educador ha de proporcionar
als infants imatges i experiències
positives i riques que els ajudin a
créixer com a persones. En els
jocs de construcció, els ha
d’ajudar a superar les dificultats
motrius, d’orientació i
d’imaginació. En els jocs de
regles, els ha d’explicar les
normes o les instruccions de joc.
En els jocs a l’aire lliure, ha de
fomentar la recuperació de la
transmissió oral, que és la
manera com tradicionalment
s’han après aquests jocs.
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3.3 Fonamentació del model lúdic pedagògic

El model lúdic pedagògic es basa en la utilització del joc com a estratègia
metodològica en què l’infant i l’educador es relacionen en un ambient lúdic.

Per ambient lúdic s’entén un ambient d’alegria i de trobada en què es pot conviure,
participar i expressar-se lliurement. Permet jugar creativament, comunicar-se
amb facilitat, crear vincles d’amistat entre persones que comparteixen vivències,
interessos i necessitats.

Aquest model es fonamenta en el fet que el joc apareix de manera natural i
espontània en els infants. Mitjançant el joc, adquireixen experiències del món que
els envolta, aprenen a relacionar-se amb els altres i es coneixen a ells mateixos.
En aquest sentit, el joc possibilita espais de llibertat i de creativitat en què tot és
possible.

En l’àmbit de la psicologia, les teories cognitives del joc nodreixen el marc teòric
de la pedagogia lúdica. Piaget i Vygotsky principalment.

Les pedagogies actives d’aquest segle ens descobreixen que l’infant no és un adult
en miniatura ni un objecte passiu.

Les escoles de Montessori, Decroly i Freinet tenen, malgrat les seves diferències,
un mateix propòsit: basar els aprenentatges en l’activitat dels infants, donant
importància al joc en els diversos estadis de la seva maduració. La nova pedagogia
és global en la mesura que té en compte l’infant de manera integral.

El desenvolupament afectiu-relacional-social és, sens dubte, el component bàsic
de tot aprenentatge conceptual. En aquest sentit, la pedagogia lúdica dóna molta
importància a l’establiment de relacions afectives que permetin a l’infant sentir-se
acollit i segur, que se’l consideri com a tal i se li doni la possibilitat d’expressar-se
lliurement. D’aquesta manera, es facilita la inhibició dels impulsos agressius.

La pedagogia lúdica es constitueix com un marc teòric d’una pràctica
educativa que té com a eixos l’activitat lúdica de l’infant i el joc com
a estratègia d’aprenentatges significatius en un ambient lúdic que li dona
sentit.

En aquest àmbit de trobada, les variables que constitueixen l’acte didàctic s’inter-
relacionen mútuament: espai, temps, comunicació, llibertat, creativitat, tendresa
i alegria. D’aquesta manera, creen l’ambient adequat per organitzar situacions
d’ensenyament-aprenentatge que permetin a l’infant aprendre i créixer.

En el marc de la pedagogia lúdica es planteja l’organització d’un currículum
integrador, que es dissenya sobre la base de les teories i els principis pedagògics
esmentats anteriorment.

El currículum integrador és una organització global, integrada, funcional i
consensuada:
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• Globalitat: marc total organitzacional del fet educatiu. Pot ser interpretada
en tres nivells interrelacionats:

– Com a marc total. Aquest nivell té a veure amb el projecte educatiu
i el seu disseny curricular, que s’ha d’elaborar com una estructura
dinàmica en què tots els elements que el componen tinguin relació,
sentit i comunicació entre ells i amb el context.

– Com a metodologia globalitzada (cicle/aula). Accions interdiscipli-
nàries dels equips docents que programin les seves activitats a partir
d’una orientació integradora.

– Com a experiència d’aprenentatge. La fa l’alumne i es refereix a la
manera global i estructural de conèixer.

• Integració: Relació entre les variables del context, les fites/objectius a
assolir.

• Funcionalitat: Equilibri i relació entre el projecte educatiu, el projecte
curricular i les programacions. També hi ha d’haver una interrelació entre
els continguts de les diverses àrees curriculars.

• Consens: Acceptació, participació i compromís de la comunitat educativa.
Requereix una comunicació eficient, fluida i clara. El currículum escolar és
l’organització del conjunt d’aspectes, dimensions i àmbits a abordar en el
treball sistemàtic educatiu. Caldrà procurar el següent:

– Ambient: Afectuós/Segur. Motivador/Significatiu. Obert/Dinàmic.
Lloc de comunicació fluida. Compromès amb el context. Consensuat.

– Infant: Coneixement de l’infant i de l’ambient en què es troba.
Concepció del psiquisme com una globalitat en què els aspectes cog-
nitius (pensament i llenguatge), perceptius (sensoriomotriu) i afectius
(relacional/social) s’han de comprendre com una totalitat complexa,
dinàmica, evolutiva i interactiva en un context cultural. El joc és
l’activitat principal de l’infant.

– Joc: El Joc es converteix en estratègia en una relació d’ensenyament-
aprenentatge. Per mitjà del joc, l’infant desenvolupa gradualment
conceptes, habilitats i actituds. Qualsevol contingut curricular (con-
ceptual, procedimental o actitudinal) es pot transferir a partir del joc.
Per tant, les estratègies lúdiques han de ser motivadores, significatives,
dinàmiques, participatives i han de donar l’oportunitat de descobrir i
crear.

– Aprenentatge: L’aprenentatge implica pensar, sentir i actuar. Hi ha
aprenentatge quan en una experiència es produeix un canvi que perdu-
ra en les capacitats/aptituds de les persones. Per tant, es produeixen
canvis en l’estructura de la personalitat. El punt de partida de tot
aprenentatge escolar és la consideració dels esquemes cognitius previs
de l’infant, dels seus interessos i necessitats, del grau de rellevància
dels continguts i del clima motivador.

– Educador: Actitud de canvi. Coneixement i pràctica d’estratègies
lúdiques. Organitzador de l’ambient lúdic.

El joc permet el desenvolupament de
l’infant
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3.4 Contextos lúdics

L’infant juga en les circumstàncies més variades: a casa, al carrer, en un servei
a la infància (per exemple, una ludoteca), en una escola infantil, etc. Es tracta
d’una activitat espontània que apareix en els diversos contextos en què els infants
creixen i es desenvolupen. Jugant aprenen els valors, les normes i les formes de
vida dels adults de manera natural.

Per mitjà del joc, l’infant posa en pràctica les seves habilitats sensorials i motrius,
expressa la seva vida interior i es relaciona amb el món exterior (els adults, els
altres infants i el medi en general).

El joc permet compensar situacions socials de discriminació per raons de classe
social, cultura, ètnia, sexe o discapacitat. Per tant, és un bon recurs i una
metodologia adequada per a la integració social.

Els diferents agents educatius necessàriament han de tenir en compte aquesta
particularitat a l’hora de planificar les seves intervencions, tant si es tracta de
l’àmbit formal com de l’àmbit no formal de l’educació, fins i tot de l’informal.
En aquest sentit, el model lúdic, es basa en la utilització del joc com estratègia
metodològica d’aprenentatge i socialització dels infants .

Modalitat de l’educació

Entenent l’educació com un procés global en el qual els individus desenvolupen les
seves capacitats i adquireixen uns coneixement i una cultura, la podem classificar en tres
modalitats:

• L’educació informal seria aquella que l’individu rep de manera espontània del seu entorn
familiar i social (pares, amics, veïns, mitjans de comunicació). Es tracta d’una influència no
planificada que es dóna de manera natural contínuament.

• L’educació no formal seria aquella que, estant planificada i amb una intencionalitat, es dóna
en el temps lliure. En aquest cas, temps i espai s’adapten al tipus de proposta i als usuaris
(ludoteques, esplais, altres serveis per als infants).

• L’educació formal és l’educació reglada, forma part del sistema educatiu d’un estat i està
totalment reglamentada (l’espai, el temps i el currículum estan definits per a cada nivell
educatiu: educació infantil, educació primària...).

En cada context on es desenvolupa l’infant, el joc està present, per la qual
cosa el joc és un recurs metodològic privilegiat per als educadors infantils
i es converteix en un instrument ideal perquè l’infant aprengui, adquireixi
autonomia personal, se socialitzi i avanci en el desenvolupament integral de
la seva personalitat.
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3.4.1 El joc en un context informal

Des que hi ha vida humana en el món, els infants han ocupat el seu temps
jugant; per ells mateixos, per la satisfacció que l’activitat lúdica en si mateixa
els proporciona, i pels beneficis que els aporta com a persones.

Però, a diferència del que passava en èpoques anteriors, avui dia el joc s’ha
convertit en un bé escàs, perquè les nostres ciutats i el nostre estil de vida no
permeten jugar gaire ni en els espais públics (carrers, places...) ni en els espais
privats (on els pisos són petits i poc adequats per al joc i el televisor passa a ocupar
una part important del temps infantil). És per això que els infants d’avui més que
mai necessiten espais i temps per jugar en llibertat amb altres infants.

“Un infant que s’avorreix pot fer malvestats i, fins i tot, engolir medecines perilloses, però
un infant tot sol ha de poblar la seva solitud i s’ha d’inventar jocs, s’ha de contar històries
i ha de fer projectes. No hi ha dubte que la col·lectivitat infantil és un altre dels elements
importants, però una col·lectivitat viva, com en altres temps era l’esbarjo escolar, el carrer
i la plaça, i no una col·lectivitat prèviament organitzada, amb monitors, dispositius lúdics i
imitacions d’exèrcits sense armes.”

Ma. Aurèlia Capmany (1988). “Qui juga?”. Perspectiva Escolar (núm. 127, pàg. 2).

S’hauria de fer un esforç per potenciar els contexts que permetin un joc en llibertat,
potenciant el joc al medi familiar, als espais públics i en altres espais destinats als
infants.

El joc en el medi familiar

La família és el primer context de joc de l’infant i el més influent. Per tant, cal
que els educadors, tant si fan la seva tasca en l’àmbit formal com en el no formal,
el tinguin en compte. Els pares són els primers companys de joc dels bebès i els
responsables de l’organització de l’oci dels seus fills. Per això, poden informar els
educadors sobre la manera en què juga l’infant i el tipus de joc que fa.

La relació amb les famílies

La família és el grup primari més important en la vida de les persones. És l’agent educatiu
que més influeix en el desenvolupament integral de l’infant. Per això, la relació entre família
i escola o entre família i servei a la petita infància és fonamental.

Cal conèixer les famílies, la seva realitat, i establir relacions positives amb elles per tal
d’orientar-les i perquè ens orientin en la tasca d’educar l’infant, de manera que entre els
diferents contextos educatius hi hagi una continuïtat i una coherència.

Els educadors orientaran les mares i els pares a través d’entrevistes, reunions, xerrades,
tríptics, etc.

Però, molt sovint, passa que els pares estan desorientats en relació amb diferents
aspectes de l’educació dels seus fills, com pot ser el joc: com han de jugar
amb els infants, quines són les joguines més adequades, el paper del joc en el
desenvolupament de l’infant, etc.

El joc no és tan sols una
cosa d’infants, és una
activitat voluntària que
aporta plaer a les persones
de totes les edats.
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Els infants necessiten els
pares per jugar

Els jocs tradicionals són una
bona eina perquè pares i mares i
infants juguin junts. A més, els
infants necessiten els adults per

poder utilitzar correctament
moltes de les joguines que hi ha

en el mercat.

L’educador infantil és un orientador per a les mares i els pares. Pot fer
intervencions relacionades amb diferents aspectes del joc:

• L’elecció de les joguines i els materials de joc.

• Fer veure la importància que els pares juguin amb els infants.

• Fer veure la necessitat que l’infant disposi d’un espai per organitzar el
seu joc.

Pel que fa a l’elecció de joguines i materials de joc, l’educador ha d’orientar amb
criteris apartats de modes i estereotips, en funció de l’edat dels infants i de les
possibilitats que les diferents joguines i materials tenen (afavorir la manipulació,
l’educació dels sentits...). Igualment, és convenient parlar de la quantitat de
joguines que ha de tenir un infant. Avui dia, el consumisme desenfrenat fa que
els infants acumulin joguines que no fan servir i entre les quals es perden sense
saber quina escollir.

Pel que fa al joc entre família i infants, és ideal que les mares i els pares
comparteixin moments lúdics amb els seus fills. S’ho passaran bé i, al mateix
temps, enfortiran positivament els vincles que els uneixen i, per tant, les relacions
familiars en sortiran reforçades. Les mares i els pares són molt importants per
afavorir el joc dels infants, especialment quan els infants són petits, perquè com
més petits són els nens, més important és el paper dels progenitors a l’hora
d’iniciar els jocs i engrescar els infants a jugar. Per tant, la seva presència és
molt necessària per al confort de l’infant.

Finalment, els infants necessiten tenir el seu propi espai per jugar. S’ha de tenir
en compte que a l’infant li agrada i necessita jugar sol en alguns moments, i ho
necessita més a mesura que creix. per tant, és important habilitar a casa, en funció
de les possibilitats, un espai perquè l’infant pugui jugar, on trobi les seves joguines
i sàpiga que és el seu espai (la qual cosa no implica en cap moment que els infants
estiguin desatesos).

El joc en els espais públics

Els parcs i les places són llocs ideals perquè els infants es relacionin entre ells.
Constitueixen llocs de trobada en què, a més de passar una estona de diversió, els
infants poden desenvolupar la sociabilitat i adquirir diverses habilitats motrius.

En aquests espais hi ha tota mena d’instal·lacions, com ara gronxadors, balancins,
tobogans, sorrals, etc. Cal que aquestes instal·lacions siguin segures i estiguin
ben conservades. Igualment, convé que els adults que acompanyen els infants els
ensenyin a utilitzar-les adequadament i a compartir-les amb els altres nens que
també les volen fer servir. Mentre els infants no són prou grans per establir tots
sols les normes ni el temps d’ús de les instal·lacions, els adults n’han de regular
la utilització i han de vetllar perquè l’ambient sigui de cordialitat i respecte.
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3.4.2 El joc en l’educació formal

L’escola és el lloc on l’infant es prepara per a la seva futura inserció en la
societat. Representa el primer contacte amb la cultura, el medi en què plantejarà
les qüestions que l’ajudaran a comprendre el món, en què aprendrà a defensar els
seus criteris, a formar opinions, etc.

D’altra banda, el caràcter multicultural de la nostra societat es reflecteix a les aules,
on conviuen alumnes que pertanyen a cultures diferents. Aquesta convivència els
servirà de preparació per a la inserció. Com a resposta a aquests i a molts altres
factors, l’escola ha de proporcionar als infants experiències positives que reforcin
la seva confiança, despertin la seva curiositat i afavoreixin l’exploració cap a la
construcció del seus coneixements. En aquest sentit, el joc és un bon aliat.

Si considerem que el joc és una eina fonamental en l’aprenentatge dels infants,
aleshores no ens sorprendrà que hagi d’estar present en el projecte educatiu de
l’escola infantil i no solament durant l’esbarjo, sinó durant tota l’etapa. Per tant, la
major part de les activitats infantils tindran un caire lúdic. Així, el joc es converteix
en un dels principis bàsics de la metodologia en l’educació infantil.

El joc en el currículum de l’educació infantil

L’activitat lúdica és essencial en el desenvolupament infantil, fet que està recollit
en la legislació educativa actual. Des que es va aprovar la LOGSE (Llei
orgànica general del sistema educatiu), on per primera vegada es reconeixia l’etapa
d’educació infantil dintre del sistema educatiu i on es va establir per primera
vegada el currículum per a aquesta etapa, fins a la LOCE (Llei orgànica de la
qualitat de l’educació), es reconeix el joc com una necessitat de la infància i com
un recurs idoni per ser utilitzat a l’escola infantil.

En el Decret 181/2008, de 9 de setembre (pel qual s’estableix l’ordenació dels
ensenyaments del segon cicle de l’educació infantil, publicat el 16 de setembre de
2008 al DOGC número 5.216), es diu que caldrà promoure el joc com a activitat
natural de l’infant d’aquesta etapa, que li permetrà integrar espontàniament l’acció
amb les emocions i el pensament, afavorint el seu desenvolupament personal i
social.

El joc és, juntament amb la globalització i la creativitat, un dels principis
metodològics més importants que s’han de considerar a l’educació infantil.
Això vol dir que ha d’estar present tant en el temps dedicat a l’esbarjo com en
el temps que s’està a l’aula; l’activitat lúdica ha d’impregnar tota la dinàmica
que es porti a terme a l’escola infantil.
El joc és l’eix organitzador de l’acció educativa en aquesta etapa. És
l’eix entorn del qual s’organitzaran les diferents àrees curriculars: àrea de
descoberta d’un mateix, àrea de descoberta del medi natural i social i àrea
d’intercomunicació i llenguatges.

Principis metodològics de
l’educació infantil

El joc és un principi metodològic
en l’etapa educativa de 0 a 6
anys. Altres principis són la
globalització i la creativitat.
Quan es diu que l’acció
educativa ha de ser globalitzada,
vol dir que ha de donar resposta
a la unitat de la persona; és a dir,
a totes les seves dimensions:
sensorial, psicomotriu, cognitiva,
afectiva, social, comunicativa,
etc. La creativitat, en ser una
dimensió més de la totalitat del
subjecte, fa referència al fet que
cada comportament de l’infant és
únic i innovador per a la persona.

A la secció annexos del
web, a l’article
“Organització de l’aula”
trobareu molta informació
per organitzar una activitat
en una aula: espais i
materials.
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La intervenció educativa en
un context no formal és més

flexible i menys
convencional que a
l’educació escolar

Per desplegar aquestes àrees, cal fer una proposta d’activitats que permetin
assolir els objectius proposats, que ofereixi a l’infant una experiència holística
i que contribueixi al desenvolupament integral de l’infant. Aquesta proposta es
vehicularà a través del joc, perquè el joc motiva l’infant i li dóna plaer, perquè
integra totes les modalitats de “treball”, és a dir, les accions educatives que
s’exerceixen sobre ell.

El tipus de joc que es pot fer a l’escola infantil, el podríem classificar en dos grans
blocs, el joc lliure i el joc organitzat:

• Joc lliure: constitueix la manera de jugar més genuïna de l’infant, comporta
llibertat d’elecció i llibertat d’ús d’objectes, materials o idees. És un joc que
no té una finalitat en si mateix, i que produeix plaer. Normalment s’organitza
a partir de racons de joc.

• Joc organitzat: a l’escola, el joc conserva un cert grau d’elecció, però de
fet, està en funció del propòsit de l’educador/a, que és qui posa a l’abast de
l’infant un determinat material i organitza un temps i un espai per a aquesta
activitat, perseguint una finalitat didàctica.

Les activitats lúdiques que organitza l’escola no es limiten a les parets que la
componen, sinó que s’utilitzen els recursos de l’entorn per fer sortides. Per tant,
l’espai exterior al centre també és un recurs educatiu excel·lent.

Dins del centre, l’aula i, després, el pati són els espais on es duen a terme la
major part de les activitats lúdiques. Tanmateix, no són els únics, ja que l’aula
de psicomotricitat, la sala d’actes, el passadís i la majoria dels espais del centre
poden esdevenir espais lúdics i educatius en un determinat moment.

Els requisits mínims dels espais de les escoles infantils estan regulats per norma-
tiva, però l’organització depèn de l’equip docent i de l’educador/a responsable
de l’aula. En aquest sentit, heu de saber que l’espai és un recurs educatiu i que
la manera d’organitzar-lo condicionarà el procés d’aprenentatge, la comunicació,
les activitats lúdiques i la forma de relació.

Actualment, la tendència més estesa és organitzar l’espai de l’aula per racons i
distribuir el pati en zones de joc segons la utilitat didàctica que se’ls atribueixi.

3.4.3 El joc en un context no formal

L’educació en contextos no formals està força present en la vida actual per a tota
la població; per tant, també ho està per a la primera infància.

Els agents implicats en aquests tipus d’educació no són únicament els professio-
nals, sinó que també es compta amb la implicació de les famílies i de la comunitat.
Per això, la influència de les intervencions adreçades als infants va més enllà i
incideix en el context que els envolta; és a dir, incideix en la societat.
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La flexibilitat pròpia de l’educació no formal permet adequar els serveis a les
necessitats dels infants, de les seves famílies i del seu entorn, adaptant-se en
tot moment a les seves característiques. Això explica que hi hagi multitud de
modalitats d’intervencions educatives no formals.

Dintre del marc de l’educació no formal, l’oferta lúdica és cada vegada més àmplia
i s’ha anat desenvolupant per tal de donar resposta a les exigències de la societat
actual: pares que troben moltes dificultats per compaginar la seva vida laboral i
familiar, habitatges petits on hi ha poc espai perquè l’infant pugui jugar, el fet que
els infants tenen pocs germans amb qui compartir els jocs, la pèrdua dels espais
públics (places, parcs, carrer...) per al joc, a causa del perill que aquests espais
representen per als infants (trànsit, superpoblació, etc.).

Per tot això, els infants necessiten trobar un lloc on estar i ocupar el seu temps
fora de l’horari escolar. De fet, és quan s’acaba l’horari escolar que els infants
utilitzen més els serveis educatius no formals. En el cas dels infants petits, per
a qui l’escolarització no és obligatòria, a vegades aquests espais es converteixen
en una alternativa a l’educació infantil institucionalitzada. En qualsevol cas, es fa
necessari un espai per a la relació i per desenvolupar l’activitat lúdica pròpia de
les seves edats (tant si aquest espai és escolar o no).

Els serveis educatius no formals són molt variats. Es podrien classificar en tres
modalitats:

• La modalitat cultural: és el tipus de serveis, la finalitat dels quals és
la promoció de la cultura. Actualment, molts centres o equipaments
culturals disposen de serveis al públic per fer difusió cultural com ara
museus, biblioteques, centres culturals, etc. A vegades, els serveis educatius
d’aquests centres o equipaments organitzen activitats per al públic infantil
(nens acompanyats per les seves famílies o visites escolars). Igualment
alguns d’aquests centres o equipaments ofereixen servei de guarderia per
als menuts (0-6 anys), on els nens romanen mentre els pares visiten
l’equipament.

• La modalitat social: són serveis que posen l’atenció a la comunitat en la
qual estan immersos. Així, des dels centres cívics, les associacions de veïns,
etc. s’organitzen activitats de caire educatiu o lúdic per a la població de un
barri o poble. Per als nens s’organitzen activitats extraescolars (tallers per
desenvolupar les capacitats plàstiques, musicals, de dansa...), activitats de
reforç escolar, activitats esportives. etc.

• La modalitat educativa: l’objectiu d’aquest serveis és educar en el temps
de lleure i motivar per a la formació permanent. Els centres per a adults, les
activitats extraescolars que s’organitzen als centres d’ensenyament, els es-
plais i les ludoteques serien exemples d’equipaments educatius no formals.

Aquesta classificació no és exhaustiva ni excloent: les activitats extraescolars, per
exemple, poden tenir les mateixes característiques si es fan a l’escola que si es

Funció dels serveis
d’educació no formal

Els serveis a la infantesa, tant
formals com no formals, van
sorgir per ajudar les famílies en
l’atenció dels infants mentre els
progenitors treballaven, però
també per compensar carències
en els contextos deprimits, que
donaven poca estimulació i
poques oportunitats als infants
per al seu desenvolupament.

En la secció “Annexos”
del web d’aquesta unitat
trobareu exemples
d’experiències amb els
infants a la comunitat o
barri.



El joc infantil i la seva metodologia 76 El joc i la joguina en el model lúdic

Les activitats extraescolars
inclouen activitats de reforç

escolar, que són diferents
de les activitats lúdiques i

són igualment extraescolars.

fan en un centre cívic. En els dos casos és una intervenció educativa no formal.
La diferència està en la finalitat del servei que acull aquest tipus d’activitats i els
objectius que persegueixen en cada cas; per tant, les activitats extraescolars estan
ben classificades en les dues modalitats.

Les finalitats dels diversos serveis varien en funció del context en què es desenvo-
lupa l’acció. Igualment, el tipus d’activitats que s’ofereixen és variat, però totes
tenen en comú el caràcter lúdic i la metodologia activa i participativa.

Tot i que el joc no té la mateixa importància ni el mateix paper en totes aquestes
ofertes, sempre hi és.

Els serveis no formals per a infants, una alternativa a l’escola infantil?

De vegades, es parla dels serveis educatius no formals, com ara ludoteques o altres
centres, com a alternativa a les escoles bressol.

En quin sentit són una alternativa? Sovint, les escoles bressol són un servei que resulta
car a les famílies.

També passa que els horaris d’aquestes escoles no s’adapten als horaris de treball dels
progenitors, que necessiten disposar d’un lloc on deixar els infants fora del marc de l’horari
escolar.

Això comporta un perill perquè, d’una banda, una ludoteca o un esplai no són l’equivalent
d’una escola infantil. En una ludoteca o un esplai, l’infant va a jugar acompanyat del pare,
de la mare o d’algun tutor (no és recomanable deixar-los sols ni gaires hores en aquest
tipus de serveis). D’altra banda, sota el nom de servei per a la infància, s’amaguen el que
són veritables pàrquings infantils. És a dir, els infants passen tantes o més hores que en
una escola infantil en espais inadequats i atesos per un personal poc preparat.

El Parlament de Catalunya, l’any 2009, va aprovar la Llei d’educació de Cata-
lunya (LEC), que reconeix el lleure com a àmbit educatiu i el dret de tots els
alumnes a accedir-hi en condicions d’igualtat.

• La nova llei d’educació reconeix el valor educatiu de les activitats de
lleure. La LEC reconeix el valor educatiu i socialitzador de les activitats
de lleure, especialment pel compromís i els valors que fomenten, i el dret
de tots els alumnes a accedir-hi en condicions d’igualtat.

• La nova llei d’educació inclou les entitats de lleure dins la comunitat
educativa. Segons la LEC, la comunitat educativa l’integren totes les
persones i totes les institucions que intervenen en el procés educatiu. En
formen part els alumnes, les famílies, el professorat, els professionals
d’atenció educativa, el personal d’administració i serveis, l’Administració
educativa, els ens locals, els agents territorials i socials i les associacions
que els representen, els col·legis professionals de l’àmbit educatiu, l’asso-
ciacionisme educatiu, les entitats esportives escolars i els professionals, les
empreses i les entitats de lleure i de serveis educatius.
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