


EL JOC 

Es una activitat: 
§  plaentera 
§ universal 
§ necessària 

§ Per afavorir: 
§ el desenvolupament emocional 
§ el desenvolupament sensorial 
§ el desenvolupament psicomotor 
§ el desenvolupament cognitiu 



EL JOC 

És vital en molts aspectes del desenvolupament social, 
emocional i intel.lectual dels nens. 

És un dels vehicles més poderosos que tenen els nens per 
aprendre noves habilitats, conceptes i experiències i es 
posa en marxa els mecanismes de la imaginació. 

El joc és qualsevol tipus d’activitat que aprenem per plaer. 
No tots els jocs tenen el mateix valor també depèn de com i 

amb quina finalitat juguen els nens. 
El joc és l’eina a través de la qual l’ésser humà “aprèn” el 

món. 



TIPUS DE JOC  

•  Dirigit a explorar i manipular (sorra, aigua, plastilina) 

•  Dirigit a practicar coneixements (colors, formes a partir del cotxes) 

•  El joc i la relació afectiva (jocs de falda) 

•  Dirigit a la creació i imaginació (joc simbòlic, fer de mama, papa, metge, mestre) 

•  Joc amb el llenguatge i la comunicació (contes, titelles) 

•  Joc de torns (memory, domino) 

•  Joc amb tecnologies de la informació i la comunicació (edu365.cat) 



LES JOGUINES 

Les joguines són elements especials,  dissenyats i el·laborats per 
estimular i diversificar el joc humà. 

Serveixen per divertir als nens, estimulen la seva activitat i a partir 
d’ella incideixen en el desenvolupament de la intel.ligència, 
creativitat, sociabilitat, desenvolupament del cos, motricitat. 

Les joguines tenen influència molt important sobre el joc. No 
sempre les joguines més sofistiquedes son les que donen un joc 
més ric. 

Les joguines han de respondre a les necessitats que presenta el 
nen en cada etapa de la seva evolució  (psicomotricitat, habilitats 
bàsiques, inventiva, adaptació i integració social). 



CLASSIFICACIÓ DE LES JOGUINES PER EDATS 
0 - 6 mesos  
Etapa en la que comencen a descubrir el seu cos, s’interessen per 
les veus i els sons, les diferents textures, sensacions tèrmiques, 
formes i colors.  
 
Joguines:  
•  Jocs de fer “tat”, “cinco lobitos”, “ralet ralet” 
•  Joguines sonores i de colors: sonalls, contes de teles, mòbils de 

bressol, catifes amb activitats…. 
•  Ninos de goma, mossegadors…  
 



6 – 12 MESOS 
 Comença a explorar i manipular els objectes, els colpeja i se’ls posa 
a la boca. Busca objectes amagats. Es reconeix a si mateix. Es 
desplaça arrossegant-se i seu sol. 
Joguines: 
•  Joc de “donar i prendre”, “construir i tirar”, “posar i treure” 
•  Joguines que roden: pilotes… 
•  Nines de drap 
•  Joguines amb textures diferents 
•   Encaixos senzills, anelles  
•  Joguines per a l’aigua  
•  Mirall 



12 - 18 MESOS 
 
Caminen sols, cauen, s’enfilen.  Experimenten amb els objectes 
(tiren i recullen) i els arrosseguen. Imiten accions dels adults. Fan 
servir i entenen paraules.  
 
Joguines: 
•  Joguines pel moviment: arrossegadors, bicicletes sense padals… 
•  Recipients per omplir i buidar (cubell i pala), pots per tapar i 

destapar (ampolla) 
•  Joguines d’encaix: cubs, figures geomètriques… 
•  Contes imatges senzilles 
•  Joc funcional: cotxes, animals, telèfon… 
 
 



18 - 24 MESOS 
 Comprèn i parla més. Comença a fer joc imitatiu. Juga amb els 
companys.  
 
Joguines 
•  Joc imitatiu: nines i complements, estris cuineta, cotxes, animals  
•  Pintura, plastilina 
•  Fireta, carrets  
•  Construccions grans 



2 - 3 ANYS  
 Comença a desenvolupar la imaginació i a reproduir escenes 
familiars en el seu joc, “fer como si…”. Gran autonomia de 
moviment i desenvolupament de la motricitat fina. 
 
Joguines: 
•  Joc simbòlic: cuineta, cotxets, nines, fireta, roba de disfressa, 

titelles...  
•  Joguines pel moviment: tricicles, carretons, objectes per 

arrossegar… 
•  Psicomotricitat fina: gomets… 
•  Puzzles senzills 
•  Contes 
 
 



REFLEXIONS 

Com hem vist: 

-  no fan falta joguines gaire sofisticades. Justament, les més senzilles són les que 
poden estimular més i permeten que el nen puguin desenvolupar la imaginació i 
la creativitat. 

-  qualsevol moment és bo per jugar. 

 


