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“Pots descobrir més 
d’una persona en una 
hora de joc que en un 
any de conversa” 
               

Atribuïda a Plató 
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Des de fa molts, molts anys…
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Los niños y niñas disfrutarán plenamente 
de juegos y recreaciones, los cuales deben 
estar orientados hacia los fines 
perseguidos por la educación; la sociedad 
y las autoridades públicas se esforzarán 
por promover el goce de este derecho. 

ONU, 1959. 
Declaració dels Drets dels Infants
Principi 7

Fins als nostres dies:
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De què parlem quan parlem de joc?
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" ...una acció LLIURE, efectuada «como si» i 
viscuda fora de la vida corrent, però que a 
pesar d’això, pel PLAER que provoca, pot 
apassionar completament al jugador, sense que 
impliqui cap interès material ni cap benefici, 
sent així total GRATUÏTAT.
El Joc ÉS realitza en un determinat temps i 
espai, i es desenvolupa en un ordre sotmès a 
regles."

Johan Huizinga (1872-1945)
Homo Ludens, 1995: Alianza Editorial.

3 El joc es defineix com…
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"Una ACTITUT EXISTENCIAL, una manera 
concreta d’abordar la vida, que es pot 
aplicar a tot i què no correspon a res en 
particular."

Pures ganes de viure!

Martine Mauriras-Bousquet
Psicosocióloga del sector de educación UNESCO.

3 El joc es defineix com…
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JUGAR és 
una acció 
LLIURE, 

PLAENT i 
GRATUÏTA

El JOC es 
troba en el 
JUGADOR i 

no en els 
jocs o les 
joguines

JUGAR 
és una
ACTITUD
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Quan juguem...

Ment oberta
Estar en el present

Marge de error
Absència de judici

Nova perspectiva
Humor
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Juguem...
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Quan juguem...

¡Gracies, Montecarlo! @imastranger



Sortim 
de la 

zona de 
confort

Cercle 
màgic on 

tot és 
possible

Quan juguem...
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Curiositat
Clima positiu i de confiança

Afany de superació
Defenses a la frustració

Connectem i expressem sentiments
Socialitzem

Ens coneixem a nosaltres mateixos
Integrem normes i pautes 

de comportament
Sostenim l’esforç

Pensament creatiu
Desenvolupament motor, 

cognitiu, social i afectiu

Quan ens posem 
en joc...

Cercle 
màgic on 

tot és 
possible



Podem donar un ús educatiu al joc?

Us imagineu l’alumnat 
il·lusionat per aprendre?
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Sí, és possible!

La implicació dels adults,
Temps

Espais

centres,professorat i famílies
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Sí, és possible!
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Lego

Los colonos de Catan

Patinet

Story Cubes

Virus

Ping Pong

http://faros.hsjdbcn.org/ca/recomendacion/colonos-catan-converteix-te-gran-colonitzador-construeix-pobles-ciutats
http://faros.hsjdbcn.org/ca/recomendacion/patinet-joguina-mitja-transport
http://faros.hsjdbcn.org/ca/recomendacion/story-cubes-posa-prova-teva-creativitat-inventat-gran-historia
https://www.youtube.com/watch?v=paYfRh3r7qw


Sí, és possible!
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Circuit de bales
El fantasma Blitz

Dobble

Bamboleo

Jenga

El gran Dalmuti
Kapla

http://faros.hsjdbcn.org/ca/recomendacion/circuit-bales-haba
http://faros.hsjdbcn.org/ca/recomendacion/fantasma-blitz-terrorific-joc-et-demana-concentracio-agudesa-visual
http://faros.hsjdbcn.org/ca/recomendacion/dobble-joc-requereix-ser-rapid-molta-agudesa-visual
http://faros.hsjdbcn.org/ca/recomendacion/bamboleo-joc-persones-equilibri
http://faros.hsjdbcn.org/ca/recomendacion/jenga
http://elbosondegeeks.com/2010/07/22/juego-ideal-para-grupos-el-gran-dalmuti/
http://faros.hsjdbcn.org/ca/recomendacion/juga-kapla-construeix-tot-teva-imaginacio-et-permeti


Per saber-ne més...
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Joguina segura

FAROS

http://joguinasegura.coop/
http://joguinasegura.coop/
http://faros.hsjdbcn.org/ca/recomendaciones/juegos


Estratègia, metodologia i  tècnica

•No es tracta (només) de fer jocs, o d'utilitzar el 
joc com a recurs o eina educativa. 

•Es tracta d’activar la motivació intrínseca de 
L’alumnat, despertant la curiositat i les ganes 
de… que animin i sostinguin l’esforç, 
convertint-lo en passió.  

•No ens referim a fer més “divertit” l’estudi, si no 
a obrir la ment de l’alumnat cap el misteri i la 
bellesa.... a la VIDA. 

Foto: Flickr/Jump Rope 
Fever/*¦·sindorella·¦* 
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http://www.flickr.com/photos/paperdollimages/


El joc és 
emoció...

I sense emoció, no hi ha 

aprenentatge!

(Foto: katetparkerphotography)
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Moltes gràcies!
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