
OBJECTIUS

··  Definir el concepte de jugar i identificar-

ne les característiques.

··  Analitzar el joc d’acord amb diferents 

classificacions.

··  Reconèixer el joc com un dret de la 

infància.

··  Conèixer les diferents teories explicatives 

del joc dels segles XIX i XX.

··  Considerar el model lúdic com a model 

d’intervenció en educació infantil.

SUMARI

■  Concepte i característiques del joc

■  Classificació del joc

■  El dret a jugar

■  Teories explicatives del joc

■  El joc com a metodologia

El joc
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7Unitat 1 - El joc

1 >> Concepte i característiques del joc

El joc és una activitat universal. Ha estat present al llarg de la història

de la humanitat i en totes les societats. Bona prova en són les restes

arqueològiques que mostren l’evidència del joc des de fa milers d’anys.

El joc i la joguina han evolucionat al llarg del temps. Les seves caracte-

rístiques han anat variant en funció del valor atribuït al joc i el context 

sociocultural en què s’han desenvolupat.

Molts autors han definit el joc; tot i això, com que cada un pren diferents

referències per explicar el terme, no existeix una definició unitària del

concepte de joc.

De tota manera, si tenim en compte les definicions que ens aporten els

diferents autors, es pot afirmar el següent:

El joc és l’activitat fonamental de l’infant, que es dóna deEl joc és l’activitat fonamental de l’infant, que es dóna de
forma innata, lliure i plaent, en un espai i un temps determi-
nats, i que afavoreix el desenvolupament de les seves capaci-
tats motores, cognitives, afectives i socials.

Característiques del joc infantil

Les característiques implícites en el joc són les següents:

– És lliure i voluntari: el component de llibertat d’elecció es insepara-

ble del concepte de joc. L’infant ha d’elegir el joc, guiat per les seves

motivacions i els seus interessos personals, sense imposicions externes.

– Se centra en un espai i un temps concrets: l’espai està relacionat 

amb el lloc on es desenvolupa l’activitat lúdica i el temps de joc 

depèn de la motivació i l’interès de qui juga.

–  És autotèlic: es juga pel mer plaer de jugar, per la satisfacció de fer 

l’activitat sense esperar resultats finals. L’important és el procés,

gaudir amb l’activitat lúdica.

1.1. Psicòlegs i pedagogs entenen el joc infantil com una activitat física i mental que fomenta
el desenvolupament integral, per la qual cosa és un valuós instrument per a l’etapa infantil.

Autotelisme: fa referència a les
activitats que tenen una finalitat en
si mateixes. Es realitzen perquè resul-
ten gratificants, independentment que
aquesta activitat sigui útil o produeixi
algun benefici.

Vocabulari
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– És universal i innat: el joc és present en totes les èpoques i les cul-

tures. Els infants no necessiten rebre explicacions sobre com jugar.

– És font de satisfacció: el joc és gratificant en si mateix, ja que reporta 

diversió i entreteniment. La sensació de satisfacció fa que l’infant 

mantingui un alt nivell d’atenció envers l’activitat.

– Implica activitat: el joc comporta estar actiu físicament o psíquica-

ment.

– Té un caràcter incert: en ser una activitat espontània i creativa, el joc

es desenvolupa i es modifica segons els interessos dels propis juga-

dors.

– Es desenvolupa en una realitat fictícia: mitjançant el joc, els infants

transformen la realitat en fantasia, convertint-se en allò que desitgen.

– És una activitat inherent de la infància: encara que es juga al llarg 

de tota la vida, és a la infància quan el joc es converteix en l’activitat 

per excel·lència.

– Permet a l’infant afirmar-se: en el context de joc es 

poden donar respostes i buscar solucions als conflictes, 

les pors i les preocupacions; d’aquesta forma, reafirmen 

la seva autoestima i personalitat.

– Afavoreix la socialització: el joc és una de les principals

fonts de relació amb les altres persones i l’entorn que les 

envolta. El joc facilita la comunicació i la creació de llaços 

afectius.

– Potencia el desenvolupament integral: el joc és el prin-

cipal motor del desenvolupament infantil; afavoreix el

desenvolupament motor, cognitiu, afectiu i social.

– Compleix una funció compensadora de desigualtats,
integradora i rehabilitadora: el joc es converteix en una

oportunitat d’interacció i aprenentatge, en un mecanisme 

corrector de diferències, oferint experiències i recursos 

que, en determinades situacions, no són presents en l’am-

bient habitual dels infants; mentre ells juguen, les dife-

rències desapareixen.

– Mostra l’etapa evolutiva en què es troba l’infant: a través de l’ob-

servació dels infants en el joc, es pot valorar el progrés i l’evolució

en totes les seves àrees de desenvolupament i identificar possibles

dificultats per a una intervenció precoç.

– La joguina no és indispensable per al joc: la joguina és un recurs

lúdic, però no és imprescindible per jugar. Els infants inventen jocs i

transformen els objectes de la realitat segons les seves necessitats; així,

per exemple, un bolígraf es pot convertir en un avió.

1·· Elabora la teva pròpia definició de joc.

2·· La Maria està entretinguda jugant sola amb les peces del joc de construcció. De sobte, l’educadora 
interromp el seu joc per suggerir-li que vagi amb els altres companys i s’assegui a la catifa per mirar els 
contes nous que hi ha a l’aula. Seria adequada l’actitud de l’educadora? Raona la teva resposta.

Activitats proposades
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9Unitat 1 - El joc

2 >> Classificació del joc

Existeixen diversos criteris pels quals es poden establir classificacions

del joc. Alguns es basen en:

– La capacitat que desenvolupa.

– La intervenció de l’adult.

– L’espai físic on es realitza.

– La dimensió social.

– El número de participants.

– El material que s’usa.

2.1 > Tipus de joc segons la capacitat que desenvolupa

Es poden diferenciar quatre tipus de jocs: psicomotor, cognitiu, afectiu

i social. A continuació, es descriuen per separat.

Joc psicomotor

El joc psicomotor expressa la relació entre els processos psíquics i

motors. Desenvolupa la capacitat motora a través del moviment i l’ac-

ció corporal.

Dins d’aquesta categoria, es diferencien els jocs següents:

– Jocs sensorials i perceptius: afavoreixen la discriminació sensorial i 

actuen com a elements fonamentals de coneixement.

– Jocs motors: desenvolupen el coneixement de l’esquema corporal, la 

coordinació i l’expressió corporal.

Joc cognitiu

El joc cognitiu desenvolupa les capacitats intel·lectuals.

Alguns tipus de jocs cognitius són:

– Jocs de manipulació i cons-
trucció: potencien sobretot la

creativitat, l’atenció i la con-

centració.

– Jocs d’experimentació: afavorei-

xen especialment la capacitat de

descobriment i, a més, inciten a

la manipulació.

– Jocs d’atenció i memòria:
fomenten l’observació i la con-

centració.

– Jocs lingüístics: milloren la

capacitat de comunicació i l’ex-

pressió verbal i augmenten el

vocabulari.

– Jocs imaginatius: desenvolupen

la capacitat de representació, l’ex-

pressió verbal, la capacitat per 

resoldre problemes i la creati-

vitat.

1.2. Els infants aprenen per mitjà de l’acció. Per aquesta raó, és important proporcionar-los
joguines que estimulin l’atenció, la memòria, el pensament creatiu i l’habilitat per resoldre
problemes.
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Joc social

El joc social és el que es desenvolupa en grup i afavoreix les relacions 

socials, la integració grupal i el procés de socialització. Els jocs conside-

rats socials són els següents:

– Jocs simbòlics: consisteixen en simular situacions, objectes i perso-

natges (reals o imaginaris) que no són presents en el moment del joc.

És el joc de “fer com si fos...”.

– Jocs de regles: són els jocs en què existeixen una sèrie d’instruccions

o normes que els jugadors han de conèixer i respectar per aconseguir 

l’objectiu previst.

– Jocs cooperatius: són els que requereixen jugar en equip per assolir 

un objectiu comú.

1.3. El joc social permet relacionar-se i empatitzar amb els altres.

Joc afectiu

El joc afectiu és el que implica emocions, sentiments, afecte i desenvo-

lupament de l’autoconcepte i l’autoestima.

En l’etapa d’infantil destaquen els següents jocs afectius:

– Jocs de rol o dramàtics: faciliten el desenvolupament emocional,

permeten superar preocupacions, frustracions i tensions, modificant 

la realitat a través de la representació de situacions.

– Jocs d’autoestima: milloren la percepció i la valoració personal.

Autoconcepte: percepció que es té
d’un mateix.

Vocabulari

Exemples

Millorem l’autoestima i l’autoconcepte

L’autoconcepte i l’autoestima positiva tenen un paper decisiu en l’infant, ja que afavoreixen la pròpia
identitat i determinen la forma en què s’interpreta i s’enfronta a les situacions, la manera de relacionar-se,
etc. Identificar aspectes relatius a la seva persona, com el nom i els cognoms; treballar la pertinença al grup
familiar, mitjançant imatges significatives de diferents moments evolutius; i destacar aspectes especials 
que el diferenciïn dels altres són activitats per millorar l’autoestima i l’autoconcepte de l’infant.
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11Unitat 1 - El joc

Criteris de classificació 
del joc Característiques del joc

Intervenció de l’adult

L’infant juga lliurement; mentrestant, l’adult exerceix un paper de control 
sense participació directa.

Joc dirigit L’adult proposa, dirigeix i anima el joc que desenvolupen els participants.

Joc presenciat L’adult observa el desenvolupament del joc i hi intervé en moments 
puntuals, per facilitar recursos, motivar els participants, etc.

L’espai físic

Joc d’interior Ocorre en espais tancats, com l’aula.

Joc d’exterior Es desenvolupa en espais oberts. Requereix llocs amplis, com el pati.

La dimensió social

Espectador L’infant observa el joc d’altres, però no hi participa de forma activa.

Joc solitari L’infant juga sol.

Joc paral·lel Els infants juguen en companyia, però sense interaccionar uns amb altres.

Joc associatiu Diversos infants juguen junts al mateix joc i interaccionen, però el joc no
depèn de la participació continuada de cap d’ells.

Joc cooperatiu Els infants juguen junts i es produeix una veritable interacció.

Joc socialitzat Quan l’infant juga amb una persona adulta.

El número de participants

Joc individual L’infant juga sense interaccionar amb altres, encara que comparteixin el
mateix espai físic.

Joc de parella Es realitza en grups de dos.

Joc de grup Es fa en grups de més de dos infants i la participació de tots es considera
necessària per al desenvolupament del joc.

El material que s’utilitza

Amb suport material Els jocs requereixen recursos materials per al seu desenvolupament.

Sense suport material Els jocs no requereixen recursos materials per al seu desenvolupament.

3·· Analitza les següents situacions relacionant-les amb els criteris per a la classificació dels jocs:

a) La Paula i la Maria juguen a l’hora del pati al sorral i construeixen juntes una torre amb els cubs.
b) El grup taronja juga al racó d’expressió plàstica mentre l’educadora reforça els treballs dels in-
fants.
c) L’aula de 3 anys representa, amb el seu educador, un conte motor a la sala de psicomotricitat.

4·· En grups, desenvolupeu per a l’aula de 3 anys el disseny per a un d’aquests jocs: psicomotor, cognitiu,
afectiu o social. Especifiqueu els aspectes del desenvolupament infantil que afavoreix cada un i descriviu
amb detall com posar-lo en pràctica.

Activitats proposades

2.2 > Altres classificacions del joc

El joc es pot classificar d’acord amb altres criteris:
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3 >> El dret a jugar

El dret al joc va ser reconegut per primera vegada el 20 de novembre

de 1959, quan l’Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar la

Declaració dels Drets de l’Infant. Al seu principi VII exposa:

“L’infant ha de gaudir plenament de jocs i recreacions, els 
quals hauran d’estar orientats envers les finalitats perseguides 
per l’educació; la societat i les autoritats públiques s’esforça-
ran per promoure el gaudi d’aquest dret”.

Trenta anys més tard, el 20 de novembre de 1989, l’Assemblea General

de les Nacions Unides va aprovar per unanimitat la Convenció sobre els 
Drets de l’Infant. A l’article 31 exposa:

“Els Estats Parts reconeixen el dret de l’infant al descans i 
l’esbargiment, al joc i les activitats recreatives pròpies de la 
seva edat, així com a participar lliurement en la vida cultural 
i en les arts”.

El 28 de maig se celebra el Dia Internacional del Joc. Aquest dia, a través de

diferents accions, es pretén recordar a la societat la importància del joc per 

al desenvolupament infantil i reconèixer el joc com un dret fonamental.

1

Solució ·· Es poden organitzar les activitats següents:

–  Convidar els pares i avis a participar de forma activa, juntament amb els infants, en els jocs tradicionals
que es faran al pati de l’escola infantil.

–  Visitar una ludoteca.
–  Oferir xerrades informatives adreçades a les famílies sobre la importància del joc per al desenvolupament

de l’infant.

Celebració del Dia Internacional del Joc

·· A l’escola infantil voleu celebrar el Dia Internacional del Joc. Quines activitats podríeu planificar per 
commemorar aquest dia? En grups, elaboreu un llistat amb els diferents suggeriments.

Casos pràctics

5·· Debateu a l’aula les qüestions següents:

–  Consideres que els pares concedeixen suficient importància al joc?
–  Creus que són adequats l’espai i el temps destinats al joc a la família i a l’escola?

6·· En grups, creeu un eslògan que sensibilitzi les famílies sobre els valors i els beneficis que aporta el joc 
en els infants i l’important que és jugar en família per afavorir i consolidar els llaços afectius.

Activitats proposades

Al portal Save the Children, et pots
descarregar versions de la Convenció
dels Drets de l’Infant adaptades a dife-
rents edats.

Web
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13Unitat 1 - El joc

4 >> Teories explicatives del joc

Les primeres formulacions teòriques sobre el joc infantil corresponen als

segles XVIII i XIX, encara que van ser els filòsofs de la Grècia clàssica els

que van començar a observar aquesta activitat.

Plató i Aristòtil van reconèixer el valor pràctic de l’activitat lúdica com

a instrument per preparar-se per a la vida adulta.

4.1 > Teories del segle XIX sobre el joc

Les teories del joc desenvolupades durant el segle XIX, en ple auge de la

industrialització, estan relacionades amb el treball i l’energia.

Teoria de l’energia sobrant (1855)

Herbert Spencer, filòsof anglès, considera que els éssers vius tenen una

quantitat limitada d’energia per consumir diàriament.

Segons la seva teoria, les espècies inferiors consumeixen la major part de

l’energia en cobrir les seves necessitats bàsiques, mentre que les espècies

més complexes, com la humana, en no haver-la de dedicar tota a satisfer 

aquestes necessitats, produeixen un excedent d’energia que usen en

activitats com el joc.

Per a Spencer, el joc es produeix com a resultat d’un excés d’energia
acumulada.

Teoria de la relaxació (1883)

Per a Moritz Lazarus, filòsof alemany, el joc no és una activitat que

consumeixi energia, sinó un sistema per relaxar els individus i recuperar 

l’energia en un moment de defalliment o fatiga.

Per a Lazarus, el joc és un sistema per recuperar energia quan la
necessitem.

Teoria de l’exercici preparatori o del preexercici (1898, 1901)

És Karl Gross, filòsof i psicòleg alemany, qui formula la teoria que veu

en el joc un exercici preparatori per a la vida.

La teoria de Gross està influïda pels estudis de Darwin, que afirmen que

les espècies que sobreviuen són les que millor s’adapten al medi. Gross

considera que el joc és adaptatiu.

Segons Gross, les persones i els animals exerciten dos tipus d’activitats

en les primeres etapes de la vida: les adreçades a cobrir les necessitats 

bàsiques i les que tenen com a objectiu que els òrgans adquireixin un

cert grau de maduresa mitjançant la pràctica. El joc està relacionat amb

aquestes últimes.

Per a Gross, el joc és preexercici, assaig i entrenament de les activitats
que s’hauran de fer en la vida adulta.

Gross va establir un precepte afirmant que: “El gat jugant amb la madeixa

de llana aprendrà a caçar ratolins i l’infant jugant amb les seves mans

aprendrà a controlar el seu cos”.

Teoria del preexercici

La teoria de Karl Gross es considera
una de les propostes més influents de
finals del segle XIX i principis del XX,
per considerar el joc com a motor de
desenvolupament d’habilitats i capa-
citats.

Friedrich von Schiller

El 1795, Friedrich von Schiller va
escriure la teoria de les necessitats
o de la potència supèrflua, en què
explica que el joc permet disminuir 
l’energia que el cos no consumeix en
cobrir les necessitats biològiques bàsi-
ques. Anys més tard, aquesta teoria
inspiraria Spencer.
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Jugar és important per al desenvolupament: suposa practicar i exercitar 

els instints amb la finalitat de desenvolupar les habilitats socials i moto-

res que es necessitaran en la vida adulta.

Els jocs motors faciliten el desenvolupament físic, mentre que els jocs

simbòlics preparen per a activitats de caràcter social.

Un altre aspecte important de la teoria de Gross és la funció simbòlica del

joc: el “fer com si fos...” li permet a l’infant assajar activitats necessàries 

per a la seva inserció en la vida social.

El joc és una forma d’exercitar les habilitats i les capacitatsEl joc és una forma d’exercitar les habilitats i les capacitats
que permetran a l’infant desenvolupar-se.

4.2 > Teories del segle XX sobre el joc

Les teories de principis del segle XX expliquen el joc com a activitat i

factor que contribueix al desenvolupament humà.

En aquest segle apareixen autors com Hall, Buytendijk, Claparède, Freud,

Piaget i Vygotski, les teories dels quals han influït molt en la comprensió

del joc.

Teoria de la recapitulació o l’atavisme (1904)

La teoria de Stanley Hall es basa en la idea que l’organisme hereta

les habilitats apreses pels seus antecessors. A través del joc, l’infant 

reprodueix les activitats de la vida dels seus avantpassats; així, per 

exemple, quan els infants juguen a enfilar-se, estan simbolitzant els

primats.

El joc és una representació de l’evolució de l’espècie humanaEl joc és una representació de l’evolució de l’espècie humana
i prepara per a la vida adulta.

Per a Hall, les activitats lúdiques també desenvolupen una funció pre-

paratòria per a la vida adulta. A mesura que els infants juguen, van

apareixent accions dels nostres avantpassats. Pot ser que aquestes ac-

cions no siguin útils per a la nostra vida actual, però permeten avançar 

envers conductes més elaborades, eficaces i complexes, que propicien el

desenvolupament d’etapes superiors.

Teoria general del joc (1935)

Frederik J. J. Buytendijk entén el joc com una característica bàsicak
de la conducta infantil. L’infant juga perquè la seva pròpia naturalesa

l’impulsa a jugar.

En oposició a Gross, que considera que el joc explica l’important que és

la infància, Buytendijk afirma que és la infància la que explica l’aparició

del joc.

Per a Buytendijk, la infància es caracteritza per uns trets distintius (pro-

pis de la immaduresa infantil) que fan possible l’activitat del joc. Aquests

trets són els següents:

– L’ambigüitat dels moviments: no es percep una finalitat definida en 

els moviments dels infants.

Teoria de la recapitulació

Segons la teoria de la recapitulació,
gatejar representa l’etapa animal de
la raça humana. Durant aquest perío-
de, predomina el desenvolupament
sensorial, en què l’infant adquireix les
habilitats sensoriomotores necessàries
per a l’autopreservació.
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15Unitat 1 - El joc

– La impulsivitat dels moviments: l’afany de moviment dels infants fa

que poques vegades estiguin quiets.

– L’emotivitat: fa referència a la capacitat que tenen els infants per 

distraure’s i deixar-se portar per estímuls externs.

– La timidesa i la rapidesa per avergonyir-se.

Buytendijk proposa l’existència de tres impulsos, que s’observen en el

joc i expressen el caràcter infantil:

– L’impuls de llibertat, com a forma d’expressar i aconseguir l’auto-

nomia personal.

– El desig de fusió amb l’entorn i d’assemblar-se als altres.

– La tendència a la repetició, que podem observar quan l’infant vol

jugar una i altra vegada al mateix.

El joc és producte de la interacció de l’infant amb els trets deEl joc és producte de la interacció de l’infant amb els trets de
la infància i els impulsos bàsics.

Teoria de la ficció (1934)

Édouard Claparède, psicòleg suís, considera que el joc té finalitats fic-

tícies; és a dir, el joc es converteix per a l’infant en un refugi on poder 

desenvolupar els seus desigs quan la realitat no li ho permet, transfor-

mant la conducta real en conducta lúdica.

El joc és reflex de l’actitud interna de l’organisme davant deEl joc és reflex de l’actitud interna de l’organisme davant de
la realitat.

Enfocament psicoanalític del joc

Sigmund Freud, psiquiatre austríac, modifica al llarg de la seva obra el

concepte de joc.

Inicialment, va considerar el joc com un mitjà per expressar els de-
sigs inconscients i satisfer les necessitats. Per tant, vincula la vida

afectiva a l’instint de plaer, que és el que regeix l’activitat lúdica in-

fantil, i a les representacions de naturalesa simbòlica, com ara els som-

nis i el joc.

En el joc simbòlic, l’infant recrea un món fictici en el qual satisfer i resol-

dre els desigs que no s’han aconseguit en la realitat. D’aquesta manera,

pot eludir les prohibicions i les censures de l’adult.

Cap al 1920, modifica la seva interpretació de l’activitat lúdica. Freud

considera que el joc no només és l’expressió de desigs inconscients,

sinó que també té relació amb experiències reals que a l’infant li han

resultat desagradables.

El joc és un instrument valuós mitjançant el qual els infants reviuen

una i altra vegada l’experiència que els va resultar desagradable fins a

dominar-la; això és el que coneixem com a catarsi. El joc permet expres-

sar emocions lligades a una situació que va poder generar malestar o

por. Per exemple, un infant que es va espantar amb el lladruc d’un gos

i va pensar que el mossegaria, pot jugar a repetir aquesta situació fins

a perdre la por i aconseguir atansar-se a l’animal, acariciar-lo, portar-lo

a passeig, etc.

Catarsi: procés d’alliberació de ten-
sions emocionals que es troben lligades 
a un fet traumàtic.

Vocabulari

Teoria de la ficció

Segons la teoria de la ficció, es poden 
diferenciar dos mons: el món real i el 
món lúdic, de forma que, quan l’infant
no pot satisfer els desigs en el món
real, es trasllada al món lúdic a través 
de la funció simbòlica.
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Teoria del desenvolupament cognitiu

Jean Piaget, psicòleg suís, considera que el joc va canviant al llarg de

la vida de l’infant com a conseqüència del seu desenvolupament evo-

lutiu.

El joc evoluciona de forma paral·lela al desenvolupament cognitiu.

Piaget va descriure el desenvolupament intel·lectual i el va estructurar 

en quatre estadis de desenvolupament, i cada un el va relacionar amb

els diferents tipus de joc:

1. Estadi sensoriomotor: període comprès entre el naixement i els dos

anys; li correspon el joc d’exercici o funcional, i es caracteritza per 

estar lligat als sentits i a l’acció.

1.4. Durant el joc d’exercici, l’infant explora i manipula els objectes que té a l’abast.

2. Estadi preoperacional: abraça dels dos 

als sis o set anys; es vincula al joc simbò-
lic, que consisteix en simular situacions,

objectes i personatges, reals o imaginaris,

que no són presents en el moment del

joc.

3.  Estadi de les operacions concretes: s’es-

tén dels set als dotze anys; està associat 

al joc de regles, que implica conèixer i

acceptar una sèrie de normes per assolir 

l’objectiu del joc.

4.  Estadi de les operacions formals: a par-

tir dels dotze anys; es manté el joc de

regles.

El joc de construcció apareix al voltant del

primer any i es caracteritza per desenvolu-

par-se de forma paral·lela a la resta de jocs

que apareixen en els altres estadis.
1.5. El joc de construcció augmenta la capacitat d’atenció i de concentració.
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17Unitat 1 - El joc

Teoria sociocultural de la formació de les capacitats psicològiques
superiors

Lev Vygotski considera que el desenvolupament infantil es produeix per lai
interacció de l’infant amb el medi social i cultural en què es desenvolupa.

Des d’aquest enfocament, el joc ocupa un lloc essencial en el desenvolu-

pament infantil, ja que fomenta la socialització a través de la interacció 

que es produeix entre l’adult i l’infant, o entre els iguals.

L’activitat lúdica constitueix el motor de desenvolupament enL’activitat lúdica constitueix el motor de desenvolupament en
l’aprenentatge, en la mesura en què crea contínuament zones
de desenvolupament proper.

La zona de desenvolupament proper (ZDP) és la distància que existeix 

entre altres dues zones: la zona de desenvolupament real (nivell de 

resolució d’una tasca que l’infant pot assolir per si mateix, sense ajuda)

i la zona de desenvolupament potencial (el que pot arribar a realit-

zar amb l’ajuda d’un adult o un company més competent o expert en

aquesta tasca). Per a Vygotski, en la ZDP és on es desenvolupa el procés

de construcció de coneixement i s’avança en el desenvolupament.

1.6.  Zones de desenvolupament segons 
Vygotski.

7·· Podries dir que la teoria de Lazarus coincideix amb el model actual de vida? Raona la teva resposta.

8·· Quines diferències pots observar entre la teoria de Gross i la de Buytendijk?

9·· Explica com evoluciona el concepte de joc en la teoria de Freud.

10·· Explica el concepte de zona de desenvolupament proper. Digues un exemple en què s’observi com, a
través del joc, es generen zones de desenvolupament proper.

Activitats proposades

Exemples

Influència de l’educador en la promoció a l’aula de zones de desenvolupament proper

Quan l’educador planteja una tasca a l’aula, ha de tenir en compte el nivell de coneixement de l’infant
per enfrontar-s’hi, així com la seva capacitat de resolució, les seves expectatives i les seves necessitats
d’aprenentatge. En considerar aquests aspectes, l’educador garanteix que l’ajuda i els suports que facilita
a l’infant són els adequats i fomenten l’assoliment de la tasca.

Si l’activitat que planteja l’educador és massa senzilla, generarà distracció i avorriment; si és massa
complexa, i es troba lluny de les possibilitats de l’infant per resoldre-la, pot resultar frustrant. L’adequat
és plantejar activitats amb un nivell de dificultat que resulti desafiant i mantingui la seva motivació i el
seu interès per resoldre la tasca per si mateix o a través del suport de l’adult o d’un company amb major 
coneixement o habilitat.

Si a l’aula un infant observa com un altre construeix una torre una mica més complexa (zona de desenvo-
lupament potencial) que la que ell és capaç de realitzar (zona de desenvolupament real) i l’educador li
ofereix suport i li facilita els recursos per tal que ell també aconsegueixi construir una torre com aquesta,
estarà promovent l’aprenentatge i el coneixement a través de zones de desenvolupament proper.

Zona de desenvolupament 
proper

Espai per promoure 
l’aprenentatge

Zona de desenvolupament 
potencial

(serà capaç de fer)

Zona de desenvolupament 
real

(és capaç de fer)
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5 >> El joc com a metodologia

La metodologia es pot definir com el conjunt de normes i decisions que

organitzen de manera global l’acció educativa.

El joc es converteix en un mètode d’aprenentatge quan es considera que:

–  Ocupa un lloc privilegiat en la vida diària dels infants perquè és una

activitat intrínseca a ells (sorgeix de manera espontània i natural) que

els resulta motivadora i gratificant.

–  Afavoreix el desenvolupament de les capacitats motores, cognitives,

emocionals i socials dels infants i estimula el seu interès per desco-

brir-se a si mateixos i descobrir el món que els envolta.

l d l l d l d d dEl model lúdic és el mètode d’intervenció educatiu consi-
derat a l’aula d’infantil, ja que els infants aprenen mentre
juguen.

Els infants aprenen amb major facilitat a través del joc, perquè estan

predisposats a l’activitat lúdica i s’hi dediquen amb plaer.

El Reial Decret 1630/2006, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen

les ensenyances mínimes del segon cicle d’Educació Infantil, estableix a

l’article 4 el següent:

Els mètodes de treball en tots dos cicles es basaran en les ex-
periències, les activitats i el joc, i s’aplicaran en un ambient 
d’afecte i confiança, per potenciar la seva autoestima i inte-
gració social.

2

Solució ·· Les rutines són les activitats que diàriament es fan de forma regular a l’aula. Crear rutines
i hàbits a l’aula permet organitzar el context educatiu mitjançant la seqüenciació espaciotemporal; ge-
nera seguretat, confiança i tranquil·litat en l’infant per a una adequada adaptació i possibilita l’auto-
nomia personal. La música s’utilitza com a element que ajuda els infants a situar-se en el moment de
l’activitat.

Plantejament de l’activitat:

–  Se situaran els diferents contenidors on es desen les joguines a la vista dels infants i es proposarà acom-
panyar la recollida amb la cançó “A recollir totes les joguines, a recollir, que les joguines se’n van a
dormir”.

–  Animar els infants a participar en l’activitat i a reforçar la seva col·laboració.
–  L’objectiu d’aquesta activitat és que els infants adquireixin l’hàbit de recollir; mentre recullen, aprenen

a classificar i a ordenar les seves joguines segons diferents criteris (cada joguina al seu contenidor).

Com proposar les rutines com a activitats lúdiques

·· A l’escola infantil, voleu plantejar la rutina de recollir les joguines de forma que s’accepti com una
activitat lúdica.

Casos pràctics
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19Unitat 1 - El joc

Principis i orientacions metodològiques

Els principis i les orientacions metodològiques relacionades amb el joc

guien la intervenció educativa de l’educador a l’aula d’infantil.

A continuació, es descriuen sis principis metodològics:

– Principi d’aprenentatge significatiu: consisteix en establir relacions

entre els coneixements i les experiències prèvies dels infants i els nous

aprenentatges.

– Principi lúdic: la metodologia més adequada per transmetre els con-

tinguts és el joc. La funció de l’educador és potenciar el desenvolupa-

ment global a través del joc.

– Principi d’activitat: els infants són els protagonistes del seu apre-

nentatge. Per això, és necessari que els educadors els proporcionin

activitats que el resultin atractives i els generin nous aprenentatges a

través de l’acció, la manipulació, l’observació i la reflexió.

– Principi vivencial: proporciona l’oportunitat d’aprendre a través

d’experiències directes.

– Principi de globalització: l’organització dels coneixements ha de

començar amb una visió general i acabar en el particular.

– Principi de creativitat: la creativitat és la capacitat per resoldre pro-

blemes; a més, desenvolupa la imaginació i genera el pensament 

productiu i divergent. És necessari fomentar a l’aula activitats lúdi-

ques que possibilitin la generació d’idees i de solucions a situacions

donades.

Així mateix, es poden estudiar sis orientacions metodològiques, referi-

des als aspectes següents:

– Atenció individualitzada: els

educadors planificaran les acti-

vitats lúdiques amb l’objectiu

de desenvolupar al màxim les

potencialitats individuals de

cada infant. Per això, tindran

en compte l’edat, les caracte-

rístiques personals i les neces-

sitats educatives de cada un;

d’aquesta manera, podran ajus-

tar el nivell de dificultat de cada

activitat lúdica als ritmes perso-

nals d’aprenentatge.

– El material: els materials han

d’afavorir els jocs i la curiositat 

per explorar-los i manipular-los,

a més de contribuir al desen-

volupament de les capacitats

sensorials, motores, cognitives

i afectives. Els materials s’han

d’adaptar a l’edat, la necessitat 

i la motivació dels infants i com-

plir els requisits de seguretat.

Principi d’activitat

El principi d’activitat es pot promoure
a l’aula a través de:

–  Projectes.
–  Racons.
–  Tallers.

Pensament divergent: pensament
que explora diferents possibilitats i
alternatives davant d’una determinada
situació.

Vocabulari

1.7. Les joguines i els materials seleccionats per a l’aula determinen en part els jocs dels
infants i, per tant, el seu aprenentatge.
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– L’ambient escolar: una de les funcions com a educadors és crear un

ambient acollidor i de confiança, en què l’infant se senti estimat.

També és necessari reforçar els seus avenços i assoliments, per tal que

tot això li generi suficient seguretat com per afrontar els reptes i les

exigències que es troba a diari a l’aula.

Exemples

Importància del clima afectiu a l’aula

Quan l’educador crea un context de comunicació, afecte i respec-
te a l’aula, tots els infants se senten més segurs per enfrontar-se
a noves situacions d’aprenentatge i explorar altres espais. El clima
afectiu a l’aula influeix en la conducta de l’infant de diferents ma-
neres: participa a l’assemblea amb calma i seguretat, es desplaça
lliurement pel pati o l’aula, explora noves joguines, s’aproxima a
altres adults, etc.

3

Solució ·· 

–  A través de les normes, cada infant ha de 
conèixer les seves possibilitats i els límits 
d’actuació. Les normes es poden visualitzar 
mitjançant cartells distribuïts per l’aula. 
Una característica important de les normes 
és que estiguin redactades de forma afirma-
tiva, per indicar el comportament desitjat; 
a més, han de ser senzilles, clares i breus.

–  Algunes d’aquestes normes són parlar 
sense cridar, cuidar els companys, recollir i 
ordenar les joguines utilitzades, compartir 
materials, rentar-se les mans o saludar.

Límits i normes per a la convivència

·· Els infants aprenen en interacció amb
l’ambient en què es desenvolupen; d’aquí la 
importància de prendre decisions sobre els 
elements que configuren un ambient ade-
quat, per tal que generi benestar i resulti 
estimulant. Un d’aquests elements són les
normes que s’estableixen a l’aula per regular 
la convivència escolar. Quines normes esta-
bliries a l’aula de 2-3 anys d’educació infantil
per regular la convivència?

Casos pràctics

Reforç del comportament

Quan els infants senten que el seu
comportament i les activitats que rea-
litzen són reforçats per l’adult, tendei-
xen a repetir-los, perquè aquest reco-
neixement els resulta molt gratificant.

A CLASSE...

DONEM 
LES GRÀCIES

DIEM 
SI US PLAU

COMPARTIM 
MATERIALS

FEM SERVIR 
LA PAPERERA

AJUDEM ELS 
COMPANYS

PENGEM LES 
JAQUETES 
AL PENJADOR

AIXEQUEM 
EL DIT PER 
PARLAR

ESTEM 
ASSEGUTS 
PER 
TREBALLAR

ENDRECEM 
LES JOGUINES

ORDENEM 
ELS MATERIALS
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21Unitat 1 - El joc

– Agrupament: a l’etapa d’educació infantil, les interaccions que es 

produeixen entre els iguals resulten fonamentals per al desenvo-

lupament afectiu i social, així com per a l’autonomia personal. És

funció dels educadors plantejar, a través de la programació d’acti-

vitats lúdiques, diferents tipus d’agrupament, com gran grup, petit 

grup i per parelles. Així es fomenta i s’enriqueix la capacitat social

dels infants.

– Organització d’espai i temps: la distribució de l’espai escolar, inte-

rior i exterior, ha d’estar adaptada a les necessitats i les motivacions

dels infants i ha d’afavorir la realització de les diferents activitats

lúdiques programades. La distribució i l’organització del temps a

l’aula estan condicionades pels ritmes biològiques i les necessitats

infantils, de forma que la seqüència temporal i la durada de les

diferents activitats dissenyades variarà en funció de la seva edat i les

seves necessitats.

– La comunicació amb la família i la seva implicació: la relació entre 

l’escola i la família resulta imprescindible per assolir els objectius

educatius; d’aquí la importància de fomentar la comunicació amb la

família i la seva participació en el joc i en l’escola infantil.

11·· Per què el model lúdic es converteix en un mètode d’intervenció educativa a l’aula d’infantil?

12·· Consideres adequat que l’educador infantil reconegui verbalment i afectivament els assoliments dels
seus alumnes? Com influeix el reconeixement en la conducta dels infants?

13·· Fes una relació dels principis i les orientacions metodològiques, i digues quina funció tenen en l’àmbit
educatiu.

Activitats proposades

4

Solució ·· 
Algunes recomanacions adequades són:

–  Proporcionar als infants un espai de joc adequat i temps suficient per desenvolupar l’activitat lúdica, de
forma que no s’interrompi el joc quan l’infant encara està motivat per jugar.

–  Rotar les joguines i els materials lúdics, amb la finalitat de mantenir l’interès i despertar la curiositat per 
explorar-los i manipular-los.

–  Fomentar el joc en família i participar de forma activa en l’activitat lúdica.
–  Oferir una variada temàtica de jocs i joguines adaptats a l’edat de l’infant.

La família i el joc
·· Jugar en família resulta molt enriquidor; és una forma de compartir experiències plaents, educar i trans-
metre valors, d’enfortir la comunicació i l’afecte.

Si haguessis d’orientar les famílies sobre com fomentar el joc infantil i la participació familiar en les acti-
vitats lúdiques de l’infant, quines recomanacions li faries?

Casos pràctics
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Activitats finals

.: CONSOLIDACIÓ :.

1·· Per què diem que la joguina no és indispensable per al joc?

2·· Busca i analitza la definició que Johan Huizinga realitza del concepte de joc.

3·· Què significa que el joc és autotèlic?

4·· Indica quin tipus de joc és cada un dels següents, especificant, en cada cas, el criteri de classificació usat:

a) Jocs presenciats.
b) Jocs cooperatius.
c) Jocs de regles.
d) Jocs d’autoestima.
e) Jocs d’exterior.
f) Jocs sensorials i perceptius.
g) Jocs sense suport material.
h) Jocs d’atenció i memòria.
i) Jocs de grup.

5·· Llegeix les següents descripcions i identifica per a cada un l’autor, el nom de la teoria i el segle en què es va 
formular:

a) El joc apareix com a resultat d’un excés d’energia acumulada.
b) El joc és una representació de l’evolució de l’espècie humana i ens prepara per a la vida adulta.
c) El joc evoluciona de forma paral·lela al desenvolupament cognitiu.
d) El joc és producte de la interacció de l’infant amb els trets de la infància i els impulsos bàsics.
e) El joc és preexercici, assaig i entrenament de les activitats que haurà d’exercir en la vida adulta.
f) El joc és un sistema per recuperar energia quan la necessitem.
g) L’activitat lúdica constitueix el motor de desenvolupament en l’aprenentatge, en la mesura en què crea contí-
nuament zones de desenvolupament proper.

.: APLICACIÓ :.

1·· En grups, escolliu una de les teories del joc desenvolupades a la unitat i amplieu la informació de l’autor i la 
teoria. Podeu incloure-hi imatges i exemples que n’afavoreixin la comprensió. Després, presenteu els treballs a 
l’aula.

2·· En grup, elaboreu un cartell commemoratiu del Dia Internacional del Joc que expressi el dret dels infants a
jugar. Exposeu després a l’aula els cartells confeccionats.

3·· En grups, escolliu un joc cooperatiu per dur a la pràctica amb la resta dels companys. L’objectiu de l’activitat 
és experimentar els beneficis que aporta i els aspectes que desenvolupa el joc social.

La pràctica de joc es pot estendre al joc psicomotor, cognitiu i afectiu.

4·· Escull una de les rutines d’higiene diàries de l’aula d’infantil i fes una proposta per portar-la a la pràctica 
com a activitat lúdica.
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23Unitat 1 - El joc

5

Solució ·· El conte és un recurs que estimula el llenguatge, la memòria, la creativitat i la imaginació; 
transmet valors i actituds; ajuda a identificar emocions i, com a conseqüència, a desenvolupar l’empatia;
en ser compartit, crea vincles afectius i ajuda a adquirir l’hàbit de la lectura. Per tot això, el conte s’ha de
convertir en una activitat present en educació infantil.

Recomanacions:

–  Per narrar el conte, l’educador convida els infants a as
la catifa, formant un semicercle davant seu, de forma 
el puguin veure.

–  És necessari crear un clima de silenci i calma per mante
l’atenció i gaudir del moment.

–  Els contes seleccionats per llegir a l’aula han
d’estar adaptats a l’edat dels infants que els han
d’escoltar.

–  L’educador pot fer servir diferents recursos expressius
per mantenir l’atenció dels infants:

•  Modular la veu per personalitzar els diferents perso-
natges i situacions.

•  Utilitzar onomatopeies i gestos per sorprendre i cr
curiositat.

•  Mostrar les il·lustracions que acompanyen la lect
conte.

•  Utilitzar un llenguatge clar per afavorir la comprens
ment de la història.

•  Usar fórmules per iniciar i finalitzar el conte (“Hi h
vegada...” i “...hi havia un gos i hi havia un gat, i a
conte s’ha acabat!”) que predisposen els infants a escoltar.

A continuació, es descriuen algunes de les activitats lúdiques que es poden realitzar a partir de la lectura
del conte infantil:

– Joc simbòlic: es dramatitzen escenes del conte per estimular l’expressió corporal dels infants. L’edu-
cador reparteix els diferents personatges del conte entre els infants i, cada vegada que els esmenti a la 
lectura, sortiran a escenificar. Una altra opció és formar grups de personatges; per exemple, si el conte
és d’animals, es crea el grup d’elefants, tigres, etc.

– Joc de memòria:

•  Identificar, entre un conjunt d’imatges, els elements o personatges que apareixen al conte.
•  Repartir targetes amb escenes del conte i ordenar-les seguint la seqüència de la història.

– Joc sensorial: en una bossa s’introdueixen uns tres objectes que apareguin al conte i, a través del tacte 
i amb els ulls embenats, els infants han d’endevinar de quins objectes es tracta.

– Jocs lingüístics:

•  Cantar cançons relacionades amb el conte.

El conte com a recurs lúdic

·· Quines activitats lúdiques desenvoluparies a partir d’un conte?

Cas final

sseure’s a
que tots 

enir 

ear 

tura del 

sió i el segui-

avia una 
aquest 
coltar.
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Idees clau

Principis 
i orientacions 

metodològiques

Teories del segle XIX
– Spencer
– Lazarus
– Gross

Teories del segle XX

– Hall
– Buytendijk
– Claparède
– Freud
– Piaget
– Vygotski

Segons 
la capacitat que 
es desenvolupa

– Joc psicomotor
– Joc cognitiu
– Joc social
– Joc afectiu

Paper de l’adult

Espai físic

Nombre 
de participants

Material

Dimensió social
Altres 

classificacions

CONCEPTE I 
CARACTERÍSTIQUES 

DEL JOC

EL DRET 
A JUGAR

EL JOC COM 
A METODOLOGIA

TEORIES 
EXPLICATIVES 

DEL JOC

CLASSIFICACIÓ 
DEL JOC

EL JOC
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REVISTA EDUCATIVAUnitat 1 - El joc

1·· Comenta la importància que atribueixes a l’activitat física respecte de la repercussió que té sobre 
l’equilibri emocional i el rendiment cognitiu.

2·· Relaciona el concepte de joc psicomotor amb el desenvolupament cognitiu i l’aprenentatge. Consideres
que el joc psicomotor pot potenciar el desenvolupament cognitiu? Per què?

Activitats

Font: VVVVVV.A.AA.AAAAAA. CCCuaaaadedddd rnosss FFFaros. NúNúNúNúN m. 77

www.faroshsjd.net

Els beneficis de l’exercici 

en el rendiment escolar

El cereeee vell ééééés un òòòòrgan incnnnn reïbleeeement 

didididinàànànànàmimimimic.c.c.c. AAAAququququq esesesestatatata ccccapapapapacacacacitititititatatatat ddddeee e momomomodidididi-

ficacicccc ó enfronoooo t de ddddiferentstttt  estímmmmuls és 

encaaaaara mollllt majojjj rrrr durantnnnn  la infàfààància i 

l’adoloooo escènccia. El ccccervell ddddd’un infafff nt és 

tot acaaaa tivitat,tttt  és a did r, comuunuu icacióió, cre-

ació i consooooolidacióóó de circucccc its o caccc mins 

cel·luuuuulars queuuuu  deterrrminen fuffff ncionsnnn  com 

la mmmmemòriaaaaa o el deeeesenvolooo upameneee t de 

les emeeee ocionns. D’allltra bandnnnn a, capppp altre 

mecacccc iinisme eeee bibbibibiolllllògògògògò iiiic connsus meixixiixx tanta 

enerrrrrgia com mmmm la commmmunicacaaaa ió neuuuuronal.

Així, doncs,ssss  el cervrrr ell ennnnn creixemeee ent 

és caaanaa viant,tttt  amb llla finaliiitat t d’addddquirir 

i maaaadurar fuffff ncionsns, aprendnnnn re i ddddesen-

voluupar-se. Al seu ttttorn, aquqq ests pppproces-

sos nennnn cessittttten s bbbubstàncieseeee  capacccces de 

transssmss etre informammm ció, alimentaraaa  i fer 

créiéiéiéixexxxx r elllls teteteteteiiiiixiiiitits, lllla qualalalal cosa nonnn méééés 

es poootoo  realitztttt ar a trarar vés deeeee grans quan-

titititititattatatatststststs dddd’e’e’eeenenenenenergrgrgrgrgiaiiaiaia.

L’exereeee cici físssssic té unnnn lloc deeeeestacat com a 

factoroooo  susceeeeeptible de mooodid ficar llla fun-

cicicióóó ii ii l’ll esesesesestrtrtrtrt ucucucucuctututututurarararaa cccccerererererebebebrarararaal,l,l,, aaaaapopopopoportrtrtrttananananant tt t t clclclarararara sssss

beneeeficis ennnn el rendnnnn imennnt cogniiitiu i el 

beneeestar pppppsisss cològigigigigic.

Per exemmmmple, eeeeestudis tranvvvversals 

dedededemomomom ststststrereerennnnn cocococorrrrrrrrelelelelacacacacioioioionsnsnsns eeeentntntntrereere nnnnivivivivelelelellslslsls 

alts dde fitneseee s cardidddd ovascuuuular i el rendi-

mememementnntntnt ccccogogogogninnininititititiu.u.u.u EEEExixixixiiststststeieieieix xxx cecececeertrtrtrtaaaa eveveveviddidididènènènènciciciciaaaa

quee infanttss amb un nivvvvell de fitness

carddddiovascccculu ar alltlt obtbteneee en mmmmilloors 

resuuultats aca adèmmmmmics i quqqq e l’acccctivitat 

físicaaa en geegeeg neral tétttt  un efeee ecte ppppositiu 

sobrrre l’aprerrr nentataaaa ge d’’’’alguneseee  tas-

quesss escolaaara s espepppp cífiquees. Exissssteixen 

dadeees conccccloents respectccc e dels bene-

fififificicicicic sss ss dedededede llll’eeeeexexexexexercrcrcrccicicicicci ii i fífífífífísisisisisic cc c c sososososobrbrbrbrbreeeee sísísísís mpmpmpmpmptototototomemememees ss s s

deprppp essiussss o d’ansietatt  en inffffants i

adolo escentttts. Els eeeestudis realitzataaa s fins 

ara indiqueneee  quee l’exerccccici carddddiovas-

culaaaar és posooo siblemmmment elee  més eeeefectiu

per millorraar la fuffuuf nció cccognitiiiva en

infannts.

Córrrrrer, salttttar, jugaaaar en cccontinu movi-

mentnnnn , ,,,, sónnnn actituuuudsds qqqqqueuuu  apapapapap reixen

d’unnnnna formmmma natuuuuural i esssspontània en

els ini fants, sobretotot en eeels més pppetits.

I resussss lta quuuuue aqueeeestes actcc ivitats afavo-

reixeneeee  la utuuu ilitzaciiió de l’e’eenergiaaaa cere-

bral. [...]

L’activitat física millora 

l’aprenentatge i el rendiment escolar
Els beneficis de l’exercici en la salut integral de l’infant 

en l’àmbit físic i mental i en la generació de valors.
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