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Suggeriments didàctics 

L'objectiu general d'aquesta unitat és conèixer el concepte de joc, com es classifica i els 
principals autors que han teoritzat sobre aquest concepte. És essencial que l'educador 
conegui el valor del joc com a eix metodològic de la intervenció educativa. 

Se suggereix començar a treballar la unitat presentant els continguts del sumari i els 
objectius específics que es pretén assolir. 

El mapa d'“Idees clau” ajuda els alumnes a situar-se en els continguts de la unitat. 

Abans de començar l'explicació de l'epígraf, és aconsellable valorar els coneixements 
previs amb què compta l'alumne.  

És interessar acompanyar l'explicació de cada epígraf amb la presentació en el 
PowerPoint de la unitat, com a material complementari i de suport a l'explicació.  

Convé reforçar els elements conceptuals de cada epígraf amb l'anàlisi dels casos pràctics 
del text de l'alumne, que ja estan solucionats, i posteriorment realitzar les activitats 
proposades a cada epígraf i posar-les en comú a l'aula. 

Les activitats tenen diferents nivells de dificultat. Algunes estan plantejades per 
localitzar la resposta en el text; altres requereixen reflexionar i raonar de forma 
individual o grupal i, per últim, també es proposen treballs per realitzar i exposar de 
forma grupal, amb l'objectiu de fomentar actituds de cooperació, treball en equip i 
empatia. 

És recomanable prestar atenció a les il·lustracions, els exemples, les taules i la 
informació que apareix als laterals, ja que fan el text més comprensible per a l'alumne. 

Seria interessant portar a la pràctica els jocs dissenyats pels alumnes i, un cop finalitzats, 
reflexionar sobre la importància de la metodologia del joc. 

L'epígraf 4, “Les teories explicatives del joc”, convé impartir-lo en diferents sessions per 
la seva càrrega teòrica, i es pot suggerir als alumnes que realitzin una taula resum que 
ajudi a sintetitzar la informació.  

Un cop exposats els continguts de la unitat, caldria realitzar les activitats finals, que 
ajudaran l'alumne a consolidar i a aplicar els continguts estudiats. 

Per acabar amb els continguts del llibre, se suggereix llegir i comentar el cas pràctic 
final, que ja està resolt, i plantejar possibles alternatives de solució.  

La “Revista educativa” és un contingut dinàmic que es pot utilitzar per fomentar el debat 
a l'aula. És un recurs vàlid per usar en qualsevol moment al llarg del desenvolupament de 
la unitat. 

Finalment, recomanem la realització de tests del CD Generador de proves d'avaluació 
per comprovar si s'han assolit els objectius proposats. 

A continuació, es mostra una taula resum amb tots els recursos per a aquesta unitat. 
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Recursos de la unitat 1 

CD Recursos Multimèdia Presentacions multimèdia 

Vídeos recomanats Jugar no tiene edad 

Aquest vídeo ens mostra com jugar no té edat. Jugar 
és una de les coses més serioses que podem fer. És 
important que els educadors connectin amb el seu 
propi esperit lúdic per poder connectar amb el dels 
infants i permetre que gaudeixin a través del joc. Els 
infants que no juguen, no aprenen. 

https://www.youtube.com/watch?v=lMyDYyg0FBA 

Jugar, un asunto muy serio 

Inma Marín, experta en joc, desenvolupament i 
educació, ens explica quins són els beneficis del joc 
per al desenvolupament infantil de l’infant i quin és el 
paper de pares, mares i educadors per garantir i 
afavorir el joc dels infants. 

https://www.youtube.com/watch?v=UATxQmKSJZE 

Generador de proves d'avaluació 

 

 

Solucionari de les activitats proposades   

1 >> Concepte i característiques del joc 
1·· Elabora la teva pròpia definició de joc. 

L'alumne ha de proposar una definició de joc, a partir de les definicions i les 
característiques proposades en el text. És important valorar de forma positiva 
totes les aportacions personals. 
Aquesta activitat es pot realitzar de forma conjunta amb l'activitat 2 de les 
“Activitats finals”. 

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. 

El raonament de la resposta s'ha de basar en les característiques del joc; i, en 
particular, en dues: en la que fa referència a l'elecció del joc com a decisió 
lliure i voluntària, sense imposicions externes, i en la que indica que el temps 
de joc depèn de la motivació i l'interès del que juga. 
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2 >> Classificació del joc 
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 infants. 

c) L’aula de 3 anys representa, amb el seu educador, un conte motor a la 
sala de psicomotricitat. 

a) 

Situació: la Paula i la Maria juguen a l'hora del pati al sorral i juntes 
construeixen una torre amb els cubs. 

Capacitat que desenvolupa Joc psicomotor 
Intervenció de l'adult Joc lliure 
Espai físic Joc d'exterior 
Dimensió social Joc cooperatiu 
Número de participants Joc de parella 
Material  Amb suport material 

b)  

Situació: el grup taronja juga al racó d'expressió plàstica mentre 
l'educadora reforça els treballs dels infants. 
Capacitat que desenvolupa Joc cognitiu 
Intervenció de l'adult Joc dirigit 
Espai físic Joc d'interior 
Dimensió social Joc paral·lel/cooperatiu/associatiu 

(especificar les diferències entre els 
diferents jocs) 

Número de participants Joc de grup 
Material  Amb suport material 

c) 

Situació: l'aula de 3 anys representa, amb el seu educador, un conte motor 
a la sala de psicomotricitat. 
Capacitat que desenvolupa Joc psicomotor 
Intervenció de l'adult Joc dirigit 
Espai físic Joc d'interior 
Dimensió social Joc cooperatiu 
Número de participants Joc de grup 
Material  Amb suport material 

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. 

És aconsellable dur a la pràctica el joc dissenyat per cada grup. Els jocs seran 
dirigits pels components del grup que els han creat, mentre la resta dels 
companys actuaran com a participants. 

3 >> El dret a jugar 
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? 

Suggeriments per orientar el debat:  
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˗ Valorar l'evolució de la importància atribuïda al joc al llarg de la història.  

˗ Reflexionar sobre com els canvis socials i econòmics han modificat el 
temps de joc en família i l'espai de joc. 

˗ Valorar la metodologia de joc com a mètode d'intervenció educativa. 

 

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. 

 

Els alumnes han de realitzar cartells que il·lustrin la importància del joc en 
família. És important valorar la creativitat, l'originalitat, el treball en equip i 
l'ús de les tècniques plàstiques. Seria interessant exposar a l'aula els treballs 
realitzats. 

- Versions de la Convenció dels Drets de l'Infant adaptades a diferents edats. 

www.savethechildren.es 

www.diadeljoc.org 

4 >> Teories explicatives del joc 
7·· Podries dir que la teoria de Lazarus coincideix amb el model actual de 
vida? Raona la teva resposta. 

El concepte de Lazarus s'aproxima al concepte de com els adults utilitzen el 
concepte de lleure i temps lliure, per recuperar energia, trencar amb la rutina 
i alliberar l'estrès ocasionat per les responsabilitats diàries. Quan juguen, els 
infants també alliberen la tensió. 

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

Gross considera que el joc explica l'important que és la infància, mentre que 
Buytendijk afirma que és la infància la que explica l'aparició del joc. 

Gross veu en el joc una forma de practicar i exercitar els instints amb la 
finalitat de desenvolupar les habilitats socials i motores que es necessitaran en 
la vida adulta. En canvi, Buytendijk entén el joc com una característica bàsica 
de la conducta infantil: l'infant juga perquè la seva pròpia naturalesa l'impulsa 
a jugar. 

  

Drets de l'infant  

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

Freud va considerar inicialment el joc com un mitjà per expressar els desigs 
inconscients i satisfer les necessitats. Vincula, per tant, la vida afectiva a 
l'instint de plaer, que és el que regeix l'activitat lúdica infantil, i a les 
representacions de naturalesa simbòlica, com els somnis i el joc. 

Cap al 1920, va modificar la seva interpretació de l'activitat lúdica i va 
considerar que el joc no només és expressió de desigs inconscients, sinó que 
també té relació amb experiències reals que a l'infant li han resultat 
desagradables. 

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. 

La zona de desenvolupament proper (ZDP) és la distancia que existeix entre 
dues altres 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 realitzar amb l'ajuda d'un 
adult o un company més competent o expert en aquesta tasca). 

L'alumne ha d'aportar un exemple pràctic de com, mitjançant el joc, es creen 
zones de desenvolupament proper; per fer-ho, pot prendre com a referència 
l'exemple que s'il·lustra al text. 

5 >> El joc com a metodologia 
11·· Per què el model lúdic es converteix en un mètode d’intervenció 
educativa a l’aula d’infantil? 

Segons indica el Reial decret 1630/2006, pel qual s'estableixen els 
ensenyaments mínims del Segon Cicle d'Educació Infantil, el model lúdic es 
converteix en un mètode d'intervenció educativa perquè el joc ocupa un lloc 
privilegiat en la vida diària dels infants, és una activitat intrínseca a ells 
(sorgeix de forma espontània i natural) que els resulta motivadora i gratificant 
i, al mateix temps, afavoreix el desenvolupament de les capacitats motores, 
cognitives, emocionals i socials dels infants. 
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? 

 

El reforç és una estratègia que s'aplica en l'àmbit educatiu per aconseguir 
instaurar una conducta: per tant, és positiu aplicar-lo en educació infantil per 
establir conductes desitjades. 

 

Quan una resposta de l'infant va seguida d'una conseqüència agradable, com un 
elogi, un reconeixement social, un privilegi o un premi (reforços positius), 
augmenta la probabilitat que aquesta conducta aparegui de nou. L'infant 
estableix una associació entre la resposta donada i la conseqüència positiva, i 
tendeix a repetir-la esperant obtenir els mateixos resultats. 
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13·· Fes una relació dels principis i les orientacions metodològiques, i 
digues quina funció tenen en l’àmbit educatiu. 

Principis metodològics Orientacions metodològiques 

Principi d'aprenentatge significatiu  Atenció individualitzada 

Principi lúdic Material  

Principi d'activitat Ambient escolar 

Principi vivencial Agrupament 

Principi de globalització Organització d'espai i temps  

Principi de creativitat La comunicació amb la família i la seva 
implicació  

Els principis i les orientacions metodològiques  relacionades guien la 
intervenció educativa de l'educador a l'aula d'infantil. 

http://www.ite.educacion.es/es/recursos 

http://mestreacasa.gva.es/web/guest/recursos 

http://www.edicioneslolapirindola.com/ 

Solucionari de les activitats finals  
. .: CONSOLIDACIÓ :. 

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

La joguina és un recurs lúdic, però no és imprescindible per jugar, ja que els 
infants creen jocs i transformen els objectes de la realitat segons les seves 
necessitats. 

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

Johan Huizinga, al seu llibre Homo ludens, defineix el concepte de joc com  
“una acció o ocupació lliure, que es desenvolupa dins d'uns límits temporals i 
espacials determinats, segons regles absolutament obligatòries, encara que 
lliurement acceptades, acció que té la seva finalitat en si mateixa i va 
acompanyada d'un sentiment de tensió i alegria, així com de la consciència de 
ser d'una altra forma en la vida corrent”. 

Per Huizinga, el joc és: 

a) Activitat lliure. L'infant elegeix l'activitat, no és imposada. 

b) És una situació fictícia que es pot repetir. Es diferencia de la vida comuna, 
és imaginària. 

c) Està regulada per regles específiques. Existeixen normes o regles que 
delimiten els límits espaciotemporals en què es realitza l'activitat. 

d) Té una motivació intrínseca i és una finalitat en si mateixa. L'infant 
decideix jugar per jugar, i no per aconseguir un objectiu. És autotèlica. 

e) Genera alegria i tensió en el jugador. 

3·· Què significa que el joc és autotèlic?  

El joc autotèlic és jugar pel mer plaer de jugar, sense esperar resultats finals. 
L'important és el procés, gaudir amb l'activitat lúdica. 

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

La Pirindola 
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a) Jocs presenciats: Intervenció de l'adult. 

b) Jocs cooperatius: capacitat que es desenvolupa (joc social). 

c) Jocs de regles: capacitat que es desenvolupa (joc social). 

d) Jocs d’autoestima: capacitat que es desenvolupa (joc afectiu). 

e) Jocs d’exterior: espai físic on ocorre. 

f) Jocs sensorials i perceptius: capacitat que es desenvolupa (joc 
psicomotor). 

g) Jocs sense suport material: material que s'usa. 

h) Jocs d’atenció i memòria: capacitat que es desenvolupa (joc cognitiu). 

i) Jocs de grup: dimensió social. 

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 contínuament zones de 
desenvolupament proper. 

 Autor Teoria Segle 
El joc apareix com a 
resultat d'un excés 
d'energia acumulada 

Herbert 
Spencer 

Teoria de l'energia 
sobrant  

XIX 

El joc és una representació 
de l'evolució de l'espècie 
humana i ens prepara per a 
la vida adulta  

Stanley Hall Teoria de la 
recapitulació o 
l'atavisme  

XX 

El joc evoluciona de forma 
paral·lela al 
desenvolupament cognitiu  

Jean Piaget Teoria del 
desenvolupament 
cognitiu  

XX 

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

Frederik J.J. 
Buytendijk 

Teoria general del joc XX 

El joc és preexercici, assaig 
i entrenament de les 
activitats que haurà 
d'exercir en la vida adulta 

Karl Gross Teoria de l'exercici 
preparatori o del 
preexercici  

 

XIX 

El joc és un sistema per 
recuperar energia quan la 
necessitem  

Moritz Lazarus Teoria de la relaxació  XIX 

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

Lev Vygotski Teoria sociocultural de 
la formació de les 
capacitats psicològiques 
superiors  

XX 
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.: 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. 

Alguns dels aspectes que es poden valorar en l'exposició són el treball en 
equip, les habilitats comunicatives, els recursos utilitzats en l'exposició, el 
contingut exposat i la metodologia usada. 

És important que el professor i la classe valorin l'exposició realitzada i 
comentin al grup que ha exposat tant els aspectes que destaquen de l'exposició 
com els que es poden millorar. 

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

És important valorar la creativitat, l'originalitat, el treball en equip i l'ús que 
s'ha fet de les tècniques plàstiques usades.  

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. 

Alguns dels aspectes que es poden valorar en la pràctica de l'activitat són el 
treball en equip, les habilitats comunicatives, l'adequació de l'activitat, els 
recursos utilitzats i la metodologia usada. 

És important que el professor i la classe valorin l'activitat realitzada i comentin 
al grup que ha fet l'exposició tant els aspectes en què destaquen com els que 
es podrien millorar. 

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. 

Es poden suggerir a l'alumne exemples de rutines, com rentar-se les mans, les 
dents, etc. 

L'alumne pot prendre com a referència el cas pràctic de l'epígraf 5. 
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Solucionari de les activitats de la revista educativa 

 

Suggeriments didàctics  

L'objectiu d'aquest apartat és que l'alumnat llegeixi el text que s'hi proporciona, 
relacionat amb el contingut de la unitat i, a continuació, respongui les preguntes que s'hi 
planteja. 

Aquestes preguntes estan destinades a generar un debat (individual o grupal) sobre les 
idees exposades a l'article, per la qual cosa tenen resposta lliure, ja que el que es pretén 
és que s'exposin diferents postures i se n'extraguin conclusions. 

El paper del docent serà moderar el debat suscitat, orientant l'alumnat quan ho cregui 
oportú. 

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

 

Els efectes positius de l'activitat física sobre la salut mental s'han investigat al 
llarg del temps. L'activitat física s'associa a la reducció de tensió, ansietat i 
estrès; a més, pot ajudar a construir una imatge positiva d'un mateix. 

L'activitat física està relacionada amb la millora del rendiment cognitiu.  

“Les qualitats del cervell que es van millorar es van associar a l'activitat física 
regular i consisteixen en l'alt flux de sang que rep l'òrgan, els canvis en els 
nivells hormonals, l'assimilació dels nutrients i la seva major activació” 
(Shephard, 1997). Cocke (2002) indica que “tres dels estudis presentats a la 
Societat de Neurologia l'any 2001 suggereixen que l'exercici regular pot 
millorar el funcionament cognitiu i augmentar, al cervell, els nivells de 
substàncies responsables del manteniment de la salut de les neurones”. 

http://www.tendencias21.net/El-ejercicio-fisico-mejora-las-habilidades-
cognitivas-de-los-ninos_a3139.html 
 

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? 

Els infants utilitzen el moviment i l'activitat física per interaccionar i aprendre 
sobre el seu món. El joc psicomotor expressa la relació entre els processos 
psíquic i motor.  

Pàgina 25 

Exercici físic 

 

Activitat física 

http://www.tendencias21.net/El-ejercicio-fisico-mejora-las-habilidades-cognitivas-de-los-ninos_a3139.html

