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De què parlem quan parlem de Joc de Qualitat?

Pensem en una planta, pensem en un nadó. 

El joc de qualitat és una de les principals formes que té l’infant 
per dur a terme un desenvolupament natural i perfecte, segons 
el seu disseny intern, que només exigeix ser íntegrament 
respectat per a poder florir.

És una activitat global i totalitzadora: quan es juga de debò, hi 
ha implicada la persona en la seva totalitat: cos, ment i cor 
s’articulen en cada acció. (M. L. Matallana).



Què necessita un infant durant els primers mesos 
de vida?

Aliment pel cos.

Estímuls i informació.
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Afecte. Durant els primers anys 
de vida, només pot donar-se 
mitjançant les relacions 
corporals.



Com comença, doncs, el joc de qualitat?

Amb observació i temps.

Estimant i respectant l’infant 
en la seva integritat.

Coneixent i confiant en cada 
procés.

Foto de StarMama



Les primeres joguines dels infants.

La primera joguina d’un nadó són les seves mans. 

Descobrir-les, llepar-les, mossegar-les i exercitar una gran quantitat de 

moviments amb elles és un descobriment fonamental dels primers mesos. 
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Les primeres joguines dels infants.

Quan un nadó ha jugat molt amb les seves mans, llavors està preparat per rebre 
petits objectes, que explorarà amb la mateixa curiositat, dedicació i alegria.

Procurem que els primers objectes que explorin siguin fàcils d’agafar, de preferència 
orgànics, de formes senzilles i harmòniques, perquè les seves primeres experiències 
sensorials amb objectes siguin properes a la natura, la bellesa i la simplicitat. 



Durant els primers anys, el moviment és l’eina de joc més poderosa

El propi cos de l’Infant és una font inesgotable de descobriment. Durant els primers 
mesos, invertiran gran part de la seva energia en conèixer-lo i dominar-lo. I  
continuarà sent així pràcticament durant tot el primer septenni de vida. 

Foto de Mike Styer Foto de Sean Dreilinger



Repetiran incansablement els moviments. La nostra mirada d’aprovació els 
donarà confiança per continuar practicant fins a sentir-se segurs.  
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Incertesa Aprovació Alegria / Satisfacció

Durant els primers anys, el moviment és l’eina de joc més poderosa



La nostra confiança absoluta en les seves capacitats és l’espurna que farà 
esclatar el joc de qualitat en cada etapa evolutiva.



Com acompanyar el Joc de Qualitat?

Independentment de com ho hàgim fet fins ara, mai és tard per facilitar i 
acompanyar amb qualitat el Joc dels nostres Infants.

Jugar i jugar                                                                                                               

Observació
Confiança i sentit comú.
Preparació de l’espai. 
Tria dels materials.
Límits
Acompanyar o Jugar?

No és el mateix acompanyar el joc que ser un Jugador més, totes dues coses 
son delicades, però la segona, a més a més és complexa, perquè cal cedir el 
control i el protagonisme al infant i això als adults, ens resulta complicat.  Per 
això, els infants, si poden triar, sempre preferiran jugar amb els seus iguals.



Els materials oberts. Materials ràpids i
materials lents.

Els materials i els espais determinen els
ritmes i la qualitat del joc i per tant, de
l’aprenentatge.

No hi ha cap material ni cap espai que
pugui substituir el que ens ofereix la
natura.

Cap joguina comprada no arribarà a tenir el
significat que té per un infant una joguina
feta per ell mateix, pel seu pare la seva
mare, avis i àvies, mestres...

Materials per acompanyar el  joc de qualitat

Em pregunteu quin és el mètode més eficaç d'educació. Us diré això:
que l'infant jugui lliurement entre coses belles.

Plató



L’estat de conservació de l’espai, els 
materials i la manera com estan
organitzats són importants.

Els adults hi tenim una responsabilitat
i un repte.

Endreçar, netejar, decorar...

Espais que responen a les necessitats dels infants.

Espais i materials no son indiferents ni per als 

infants ni pels adults. Sabem que les 

característiques dels materials influeixen en 

l’aprenentatge, en les conductes, les relacions, 

les sensacions y sentiments que es desperten.



Espais que responen a les necessitats dels infants.

EBM La Font del Rieral de Santa Eulàlia de Ronçana.
Un lloc per inspirar-se…..



Espais que responen a les necessitats dels infants.

Escola Pública Congrés Indians (Barcelona)



Espais que responen a les necessitats dels infants.

Escola Pública Ciutat Jardí (Lleida)



Una imatge val més…



El Joc és l’origen i la font de les capacitats i 
habilitats més importants que podrem 

desenvolupar a la vida.
Martin Rawson



L’infant juga amb una serenitat perfecta.                                                                                                                            

Johan Huizinga



Què és la nostra imaginació, comparada 
amb la d’un infant que intenta fer un 

ferrocarril amb espàrrecs?

Jules Renard



El joc és una eina de l’alegria i aquesta 
alegria, a més de valdre per sí mateixa, 

és una eina de la llibertat

Luis M. Pescetti



El joc és un missatge constant de vitalitat 
que es registra en el que juga, donant-li 

una mena de combustible vital bàsic.

Luis M. Pescetti



Imaginació Concentració Observació

Joc de Qualitat



Quan l’infant juga, s’hi dedica de forma global: amb la implicació de cos, ment i 
emoció, amb tanta concentració com fluïdesa.

Matallana



Si tingués les teles brodades del cel
delicadament fetes de la llum d'or i de plata
les teles blaves, les tènues i fosques
de la nit i la llum i la mitja penombra,
les estendria sota els teus peus.

Però només tinc els meus somnis
i aquests somnis els he estès sota els teus peus.

Trepitja suaument,
que trepitges els meus somnis.

William Butler Yeats



Moltes gràcies!


