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RESUM  

 

Amb la realització d’aquest treball de fi de grau d’Educació Infantil, que té com a títol 

Instal·lacions artístiques i joc simbòlic,  es pretén donar a conèixer la informació recopilada i 

elaborada sobre un tema en concret: instal·lacions artístiques i  joc simbòlic. Aquest treball es 

duu a terme de manera relacionada amb les pràctiques realitzades al CEIP BADIES amb 

l’aula de tres anys B. La metodologia emprada en aquest treball és combinada, ja que té una 

part de fonamentació teòrica i una altra pràctica, basada en l’observació del joc simbòlic per 

tal de recollir informació a partir de les sis sessions dutes a terme mitjançant sis instal·lacions 

artístiques i, d’aquesta manera, pugui ser analitzada posteriorment.  

Finalment, aquest treball consta d’unes conclusions en les quals s’expliquen els 

resultats obtinguts a partir de l’anàlisi de les sessions de joc simbòlic tenint en compte la 

informació recollida a través de la taula d’observació de les diferents variables.  

 

PARAULES CLAU: joc, joc simbòlic, materials,  instal·lació artística i observació.  

 

 

ABSTRACT 

The aim of this project entitled Artistic Installations and Symbolic Game is to show 

the information that has been elaborated and compiled about the following topic: artistic 

installations and symbolic game. The project is completely related to the internship 

undergone in class B with three-year-old children in CEIP Badies. The methodology used in 

this paper is combined, since one of the main parts is about theoretical basis and the other is a 

practical section, the latter is based on the observation of the symbolic game, which started in 

the 6
th

 session, developed in six different artistic installations which allows a future analysis 

of the information gathered. 

Finally, this project has got conclusions which explain the results that are obtained 

through the analysis of the symbolic game sessions always taking into account the 

information collected through the observation of the different variables.  

 

 

KEY WORDS: game, symbolic game, materials, art installation and observation.  
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1- INTRODUCCIÓ 

 

Amb la realització d’aquest treball de fi de grau d’Educació Infantil es pretén donar a 

conèixer la informació recopilada i elaborada sobre un tema en concret: instal·lacions 

artístiques i  joc simbòlic. Aquest és el tema escollit a partir de la línia temàtica general El 

valor i el plaer del joc a la primera infància.  

 

La justificació de l’elecció del tema, fa referència a la importància del joc simbòlic a la 

primera etapa i considero interessant relacionar-ho a partir de les instal·lacions artístiques, ja 

que suposen escenaris exposats de manera creativa que permeten als infants jugar de manera 

lliure. A més, el període de pràctiques realitzat al CEIP Badies em permet relacionar les 

instal·lacions artístiques amb el joc simbòlic ja que així està planificat dins la programació de 

l’educació infantil del propi centre. 

 

Amb el present treball es duen aportacions útils a l’escola en les quals es realitzen les 

pràctiques i també a l’educació en general ja que disposarem d’una recopilació 

d’instal·lacions artístiques a partir de les quals dur a terme sessions de joc simbòlic que serà 

útil per a l’escola esmentada, a partir de les quals s’observaran quins són els tipus de relacions 

que s’hi donen (relacions dels infants amb el material, relacions entre infants, rols dels 

infants, tipus de jocs...) però també podrà servir com a eina educativa en centres en els quals 

tengui la possibilitat de treballar. És important dur a terme una bona selecció dels materials 

per a la realització de les instal·lacions artístiques ja que és un element bàsic perquè es doni el 

joc simbòlic de manera adequada.  
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2- OBJECTIUS 

 

1) Objectius generals 

 

- Presentar instal·lacions artístiques com a escenaris del joc simbòlic 

- Observar els infants durant les sessions de joc simbòlic. 

 

2) Objectius específics 

 

o Fer una recopilació documentada de diferents instal·lacions artístiques per 

poder emprar en sessions de joc simbòlic. 

 

o Enregistrar les diferents relacions que es duen a terme: relacions dels infants 

amb els materials, amb els altres infants, rols dels infants... 
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3- METODOLOGIA 

 

En aquest apartat s’ explicarà la metodologia emprada per dur a terme aquest treball, 

la qual és combinada, ja que té una part basada en la fonamentació teòrica i una part empírica, 

basada en l’observació de les diferents sessions de joc simbòlic realitzades en el centre de 

pràctiques CEIP Badies tenint en compte quins projectes duen a terme els infants, els rols que 

adopten i les relacions dels infants amb els materials, així com també les relacions que es 

donen entre els infants, fent un anàlisis final dels resultats obtinguts en els tallers de joc 

simbòlic. També es durà a terme una recopilació de les instal·lacions artístiques de les 

sessions a partir de fotografies realitzades de cada una de les sessions per tal de tenir-les 

documentades. 

 

3.A) Mostra 

 

En aquest apart explicarem el grup amb el qual es duu a terme l’estudi realitzat. 

 L’aula de 3 anys B està format per 23 infants, dels quals 13 són nins i 10 són nines. Cal tenir 

en compte que un d’aquests nins té necessitats educatives especials a causa d’una malaltia 

rara i, per aquest motiu, no assisteix de manera habitual a l’escola, i és per això, que aquest 

infant no apareixerà en les sessions de joc simbòlic analitzades en el present treball.  

 

Pel que fa a la procedència d’aquests infants trobem una gran majoria d’alumnes de 

procedència espanyola (61%) , altres infants d’altres procedències (22%) i només hi ha un 

17% d’infants que siguin mallorquins.  

 

Els tallers de joc simbòlic tenen una durada de mitja hora i es fa amb el grup desdoblat 

(el primer grup, de 9.30h a 10.00h i el segon grup, de 10.00h a 10.30h), és a dir, l’aula es 

divideix en dos grups i cada sessió de joc simbòlic dura mitja hora. Les sessions de joc 

simbòlic es duen a terme amb una mestra que no és la pròpia tutora, però sempre és la 

mateixa que fa joc simbòlic a l’aula de 3 anys B (Belén), la qual també fa joc simbòlic amb 

l’altra aula de 3 anys (A) seguint el mateix procediment. Belén és la persona responsable de 

preparar les instal·lacions artístiques amb el material disponible i a partir d’aquesta creació, 

els infants duen a terme les seves sessions de joc simbòlic i es van combinant els infants de 

manera que no es duguin a terme sempre amb els mateixos infants.  
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Pel que fa al material emprat en les sessions de joc simbòlic, cal tenir en compte que a 

l’inici del curs es va fer una circular perquè les famílies participassin en l’aportació de 

material on s’especificava el tipus de material necessari (veure Annex núm.1).  

 

Les instal·lacions artístiques es duen a terme sempre en el mateix espai, el qual és on 

es fa l’escola matinera. És un espai ampli que permet dur a terme aquest tipus de joc que 

requereixen un espai ampli i que permeti el moviment. La creació de les instal·lacions 

artístiques estan pensades tenint en compte el material del qual es disposa i és Belén qui les 

crea, tot i que, des de que estic fent les pràctiques al centre, compta amb la meva 

col·laboració. És important destacar que, a partir de l’observació, es fan modificacions de 

material tenint en compte si els ha agradat en sessions anteriors o bé, ha estat un material que 

no ha tengut èxit. Les instal·lacions artístiques per al joc simbòlic es fan en el moment abans 

de la seva utilització, és a dir, la persona responsable disposa de mitja hora per a crear-la, 

moment en què els infants fan el bon dia a l’aula i després va a cercar-los i comencen les 

sessions.  

 

3.B) Procediment:  

 

Pel que fa al procediment, és important tenir present que en aquest centre escolar, el 

joc simbòlic es troba dins la programació, de manera que és un dels tallers considerats 

fonamentals pel que fa al desenvolupament integral de l’infant. El joc simbòlic es duu a terme 

una vegada a la setmana en l’espai on es fa l’escola matinera, ja que és un espai ampli que 

permet el moviment dels infants. Aquest moment de joc dura mitja hora, per a cada un dels 

grups, i consta de tres parts:  

- Moment d’entrada: consisteix en passar llista per veure quins infants hi ha i presentar 

la instal·lació artística, a partir de la qual els infants van parlant sobre els materials que 

hi veuen.  

- Moment de joc: una vegada han fet la conversa inicial, a l’orde d’”1,2,3 a jugar”, els 

infants comencen a jugar amb el material presentat a partir de la instal·lació de manera 

lliure.  

- Moment de sortida: el moment de joc simbòlic acaba amb l’orde d’”1,2,3 el temps de 

jugar s’ha acabat” i els infants s’aturen de jugar i, depenent de la sessió, es fa, o la 

creació de la instal·lació inicial que s’han trobat, de manera que ho han de fer entre 

tots, o la creació d’una instal·lació artística nova a partir del material presentat o bé 
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una representació (dibuix de la instal·lació inicial, dibuix de la instal·lació resultant 

entre tots els components...). Finalment, es fa una conversa sobre la sessió, a partir de 

preguntes que fa la mestra sobre el material que han emprat, sobre el que han jugat, 

amb qui han jugat...  

 

És important destacar que el primer grup, gairebé sempre deixa la instal·lació 

preparada pel segon grup, i en canvi, aquest darrer és l’encarregat d’arraconar el material 

emprat durant la sessió.  

 

3.C) Instrument: 

 

L’instrument emprat per a dur a terme la observació en les sessions de joc simbòlic 

consisteix en una taula en la qual es tenen en compte les diferents variables:  

- Data, horari, grup, curs  

- Material proposat 

- Croquis de la instal·lació 

- Moment d’entrada: conversa/ dinàmica/ dibuix previ... 

- Moment de joc: aquest consta dels noms dels infants que es troben en aquest moment 

en el joc simbòlic i els aspectes següents: 

o Participació: iniciativa pròpia, imita, es deixa dur, dóna voltes. 

o Relació: es relaciona amb..., reclama l’adult, comunicació/ parla. 

o Ús dels materials: usa varietat, sempre usa el mateix. 

o Tipus de joc: omplir, buidar, apilar torres, simbolitza, fa instal·lacions. 

o Temps: llarga durada, temps curts.  

- Moment de sortida: conversa/ història/ dinàmica/ avaluació/ dibuix... 

(veure Annex núm.2) 

 

3.D) Resultats:  

 

En aquest apart, farem l’anàlisi dels resultats, a partir de les taules d’observació dels 

diferents dies que s’ha fet joc simbòlic amb els infants de 3 anys B, tenint en compte que 

alguns dilluns no s’han dut a terme perquè la mestra que s’encarrega d’aquesta tasca no estava 

disponible perquè era d’excursió amb algun altre curs o bé perquè alguns dilluns han estat 
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festa a l’escola o s’han fet altres activitats, com per exemple,  les jornades culturals realitzades 

a l’escola.  

 A continuació adjuntarem la taula dels resultats pel que fa a cada un dels infants en les 

sis sessions de joc simbòlic. 

Taula dels resultats obtinguts a partir de l’observació en les sis sessions de joc simbòlic: 

Les lletres de l’alfabet corresponen a cada un dels infants de l’aula de 3 anys B del CEIP 

BADIES i els números, corresponen al nombre de sessions que han realitzat cada una de les 

accions: 

NOMS PARTICIPACIÓ RELACIÓ ÚS 

MATERIAL 

TIPUS DE 

JOC 

TEMPS 

A (6 sessions) 2: iniciativa 

pròpia 

3: imita 

1: dóna voltes 

 

3: juga sol 

2: es relaciona 

1: pega 

5: usa el 

mateix 

1: no 

interactua  

3: apila 

2:omplir- buidar 

1:destrueix 

6: llarga durada 

B (6 sessions) 3: imita 

2: es deixa dur 

1: iniciativa 

pròpia 

4: es 

relaciona/ 

parla 

1: reclama 

l’adult/ parla 

1: juga sola 

 

4: usa el 

mateix 

2: varietat 

 

 

2: omplir- 

buidar 

1: construeix 

1: acaramulla 

2: simbolitza 

5: llarga durada 

1: temps curts 

 

C (6 sessions)  5: iniciativa 

pròpia 

1: es deixa dur 

6: es relaciona 5: varietat 

1: usa el 

mateix 

1: simbolitza/fa 

instal·lacions  

1: apila/ fa 

instal·lacions 

1:omplir- buidar 

3: construeix 

 

2: temps curts  

4: llarga durada 

D (6 sessions) 5: iniciativa 

pròpia 

1: es deixa dur 

6: es 

relacions/parla 

2: usa el 

mateix 

1: no 

interactua 

amb el 

material 

3: varietat 

5: simbolitza 

1: construeix 

4: llarga durada 

2: temps curts 

E (6 sessions) 3: imita 

3: iniciativa 

pròpia 

4: juga sol 

2: es relaciona 

4: usa el 

mateix 

2: varietat 

3: simbolitza 

1: construeix 

2: destrueix 

1: temps curts 

5: llarga durada 

F (6 sessions) 3: es deixa dur 

2: imita 

1: dóna voltes 

5: es relaciona 

1: juga sol 

6: usa el 

mateix 

2: omplir- 

buidar (en una 

simbolitza 

també) 

1: simbolitza 

3: destrueix 

6: temps curts 
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G (6 sessions) 6: iniciativa 

pròpia 

6: es relaciona 

(3: parla) 

3: varietat 

3: usa el 

mateix 

6: simbolitza (en 

una també 

omplir- buidar) 

6: llarga durada 

H (5 sessions) 3: observa 

1: queda enrere 

1: iniciativa 

pròpia 

3: juga sola 

2: es relaciona 

3: usa el 

mateix 

2: no 

interactua 

amb el 

material 

2: apila 

1: simbolitza 

2: es passeja per 

la sala seguint 

companys- no 

juga 

5: temps curts 

I (5 sessions) 4: iniciativa 

pròpia 

1: es deixa dur 

5: es relaciona 2: usa el 

mateix 

2: varietat 

1: no 

interactua 

amb el 

material 

3: simbolitza 

1: omplir- 

buidar 

(destrueix) 

1: no crea 

4: llarga durada 

1: temps curts 

J (6 sessions) 6: iniciativa 

pròpia 

6: es 

relaciona/ 

parla 

2: usa el 

mateix 

2: varietat 

1: no 

interactua 

amb el 

material 

4: simbolitza (i 

en dues 

d’aquestes corr i 

destrueix) 

1: corr (no se 

centra) 

1: destrueix 

6: llarga durada 

K (4 sessions) 1: iniciativa 

pròpia 

3: es deixa dur 

3: es relaciona 

1: juga sola 

3: varietat 

1: usa el 

mateix 

1: simbolitza 

2: omplir- 

buidar 

1: construeix 

4: llarga durada 

L (5 sessions) 5: iniciativa 

pròpia 

4: es relaciona 

1: juga sol 

3: usa el 

mateix 

2: varietat 

4: simbolitza 

1: construeix 

5: llarga durada 

M  (5 sessions) 3: iniciativa 

pròpia 

2: imita 

4: es relaciona 

1: juga sola 

4: varietat 

1: no 

interactua 

amb el 

material 

2: simbolitza 

2:construeix 

1: fa 

instal·lacions 

4: llarga durada 

1: temps curts 

N (6 sessions) 6: iniciativa 

pròpia 

6: juga sola 

però dóna 

ordres 

6: varietat 6: simbolitza 6: llarga durada 

O (5 sessions) 5: iniciativa 

pròpia 

2: juga sola/ 

parla 

3: es 

relaciona/ 

parla 

5: varietat 5: simbolitza 5: llarga durada 

P (6 sessions) 6: iniciativa 

pròpia 

3: juga 

sola/reclama 

l’adult 

3: es 

relaciona/ 

parla 

6: varietat 6: simbolitza 6: llarga durada 
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Q (6 sessions) 6: iniciativa 

pròpia 

5: es 

relaciona/ 

parla 

1: juga sol/ 

parla 

3: usa el 

mateix 

3: varietat 

4: simbolitza 

(una també 

destrueix) 

1: destrueix 

1: corr 

6: llarga durada 

R (4 sessions) 4: iniciativa 

pròpia 

3: juga sol/ 

parla 

1: es 

relaciona/ 

parla 

1: usa el 

mateix 

3: varietat 

4: simbolitza 4: llarga durada 

S (5 sessions) 3: iniciativa 

pròpia 

2: dóna voltes 

2: es relaciona 

3: juga sol 

2: no 

interactua 

amb el 

material 

3: varietat 

3: no se centra 

(en dues, corr) 

2: destrueix 

1: simbolitza 

1: llarga durada 

4: temps curts 

T (5 sessions) 5: iniciativa 

pròpia 

4: juga sola 

1: es relaciona 

4: varietat 

1: usa el 

mateix 

4: construeix 

1: acaramulla 

5: llarga durada 

U (4 sessions) 1: imita 

1: es deixa dur 

2: dóna voltes 

3: juga sol 

1: es relaciona 

1: usa el 

mateix 

2: no 

interactua 

amb el 

material 

1: varietat 

1: omplir- 

buidar 

1: construeix 

2: no crea 

2: llarga durada 

2: temps curts 

V (5 sessions) 5: iniciativa 

pròpia 

4: es 

relaciona/ 

parla 

1: juga sol 

5: varietat 3: simbolitza 

2: construeix 

5: llarga durada 

 

 

A continuació, exposarem els resultats extrets de les variables observades al llarg de 

les sis sessions de joc simbòlic:  

1) En funció de la primera variable “Participació”, ens trobam els resultats següents: 

- Dels 18 alumnes que assistiren a la primera sessió,  podem extreure els percentatges 

següents: un 77% presenta iniciativa pròpia, un 11% imita, un 6% es deixa dur i un 

6% observa. 

- Dels 19 alumnes que assistiren a la segona sessió, podem veure que: un 68% presenta 

iniciativa pròpia, un 16% imita, un 11% es deixa dur i un 5% queda enrere.  

- Dels 21 alumnes que assistiren a la tercera sessió, observam que: un 62% presenta 

iniciativa pròpia, un 24% imita, un 9% es deixa dur i un 5% queda enrere.  

- Dels 20 alumnes que assistiren a la quarta sessió, podem extreure que: un 60% 

presenta iniciativa pròpia, un 15% imita, un 20% es deixa dur i un 5% observa. 
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- Dels 20 alumnes que assistiren a la cinquena sessió, podem esmentar que: un 70% 

presenta iniciativa pròpia, un 5% imita, un 15% dóna voltes i un 10% es deixa dur.  

- Dels 20 alumnes que assistiren a la sisena sessió, veiem que: un 80% presenta 

iniciativa pròpia, un 10% es deixa dur i un 10% dóna voltes.  

 

2) En funció de la segona variable “Relació”, ens trobam els resultats següents: 

- Dels 18 alumnes que assistiren a la primera sessió,  observam que: un 23% juga sol/a, 

un 5% juga sol/a i dóna ordres, un 5% juga sol/a i reclama l’adult i un 67% es 

relaciona amb un o més companys; un 67% parla.  

- Dels 19 alumnes que assistiren a la segona sessió, podem esmentar que: un 27% juga 

sol/a, un 5% juga sol/a i dóna ordres, un 10% juga sol/a i reclama l’adult i un 58% es 

relaciona amb un o més companys; un 63% parla.  

- Dels 21 alumnes que assistiren a la tercera sessió, apreciam el següent: un 14% juga 

sol/a, un 5% juga sol/a i dóna ordres i un 81% es relaciona amb un o més 

companys.38% parla. 

- Dels 20 alumnes que assistiren a la quarta sessió, podem extreure que: un 45% juga 

sol/a, un 5% juga sol/a i dóna ordres i un 50% es relaciona amb un o més companys; 

un 40% parla.  

- Dels 20 alumnes que assistiren a la cinquena sessió, apreciam el següent: un 30% juga 

sol/a, un 5% juga sol/a i dóna ordres i un 65% es relaciona amb un o més companys; 

un 55% parla.  

- Dels 20 alumnes que assistiren a la sisena sessió, veiem que: un 30% juga sol/a, un 

5% juga sol/a i dóna ordres, un 5% juga sol/a i reclama l’adult, un 55% es relaciona 

amb un o més companys i un 5% pega; un 45% parla.  

 

3) En funció de la tercera variable “Ús dels materials”, ens trobam els resultats 

següents: 

- Dels 18 alumnes que assistiren a la primera sessió,  podem extreure els percentatges 

següents: un 61% usa el mateix material i un 29% usa varietat.  

- Dels 19 alumnes que assistiren a la segona sessió, podem veure que: un 37% usa el 

mateix material i un 47% usa varietat. 

- Dels 21 alumnes que assistiren a la tercera sessió, observam que: un 48% usa el 

mateix material, un 33% varietat, 14% no interactua amb el material i un 5% primer 

no interactua amb el material i després, usa el mateix material. 
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- Dels 20 alumnes que assistiren a la quarta sessió, hem observat que: un 25% usa el 

mateix material, un 60% usa varietat i un 15% no interactua amb el material. 

- Dels 20 alumnes que assistiren a la cinquena sessió, podem veure que: un 30% usa el 

mateix material, un 65% usa varietat i un 5% no interactua amb el material. 

- Dels 20 alumnes que assistiren a la sisena sessió, hem extret que: un 10% usa el 

mateix material, un 85% usa varietat i un 5% no interactua amb el material. 

 

4) En funció de la quarta variable “Tipus de joc”, ens trobam els resultats següents: 

- Dels 18 alumnes que assistiren a la primera sessió, observam que: un 12% apila, un 

73% simbolitza, un 5% omple- buida, un 5% omple- buida i simbolitza i un 5% 

simbolitza i fa instal·lacions. 

- Dels 19 alumnes que assistiren a la segona sessió, podem veure que: un 11% apila, un 

47% simbolitza, un 11% construeix, un 16% corr, un 5% fa instal·lacions, un 5% apila 

i fa instal·lacions i un 5% es passeja.  

- Dels 21 alumnes que assistiren a la tercera sessió, apreciam que: un 5% apila, un 52% 

simbolitza, un 23% omple- buida, un 5% destrueix, un 5% destrueix i omple- buida, 

un 5% corr i un 5% corr i simbolitza.  

- Dels 20 alumnes que assistiren a la quarta sessió, podem extreure els percentatges 

següents: un 5% apila, un 35% simbolitza, un 10% omple- buida, un 25% construeix, 

un 5% destrueix, un 5% simbolitza i omple- buida i un 5% no crea.  

- Dels 20 alumnes que assistiren a la cinquena sessió, podem esmentar que: un 40% 

simbolitza, un 25% construeix, un 10% destrueix, un 5% omple- buida, un 10% 

simbolitza i destrueix, un 5% no crea i un 5% no se centra.  

- Dels 20 alumnes que assistiren a la sisena sessió, veiem que: un 5% apila, un 40% 

simbolitza, un 30% destrueix i un 25% construeix.  

 

5) En funció de la cinquena variable “Temps”, ens trobam els resultats següents: 

- Dels 18 alumnes que assistiren a la primera sessió,  podem extreure els percentatges 

següents: un 78% realitza accions de llarga durada i un 22%, accions de temps curts.  

- Dels 19 alumnes que assistiren a la segona sessió, veiem que: un 74% duu a terme 

accions de llarga durada i un 26%, accions de temps curts. 

- Dels 21 alumnes que assistiren a la tercera sessió, podem observar que: un 81% duu a 

terme accions de llarga durada i un 19%, de temps curts.  
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- Dels 20 alumnes que assistiren a la quarta sessió, podem esmentar que: un 70% 

realitza accions de llarga durada i un 30%, de temps curts. 

- Dels 20 alumnes que assistiren a la cinquena sessió, apreciam que: un 85% duu a 

terme accions de llarga durada i un 15%, accions de temps curts. 

- Dels 20 alumnes que assistiren a la sisena sessió, veiem que: un 85% duu a terme 

accions de llarga durada i un 15%, de temps curts.  

 

Sessions de joc simbòlic:  

1a) 7-03-2016: instal·lació artística amb tubs de cartró, trossos de paper de diari, 

paper de cel·lofana (blau, verd i groc) i fulls de paper de diari.  

Durant aquesta sessió, pel que fa al primer grup, trobam quatre infants que juguen 

tots sols, no es relacionen amb els altres però sí amb els materials. Al final, Belén els diu 

que muntin entre tots una instal·lació però ho fan tots menys quatre, i els que fan feina en 

grup no parlen entre ells.  

 

El segon grup comença aquesta sessió amb la instal·lació que han deixat muntada 

els infants del primer grup, i en aquest cas només trobam dos infants que van per lliure 

jugant de manera individual. A l’hora de crear la instal·lació, aquest grup xerra i es 

comunica abans de començar.  

 

2a) 14-03-2016: instal·lació artística amb tubs de cartró, botelles de colors, cd’s i 

teles.  

Durant aquesta sessió, el primer grup troba la instal·lació d’una manera (veure 

annex 2- croquis) i trobam quatre dels infants que no se centren amb els materials 

proposats i es passen gairebé tota la sessió corrent per l’espai.  

 

El segon grup, troba una instal·lació amb el mateix material però col·locat de 

manera diferent ja que el grup anterior ha decidit fer la instal·lació entre tots d’una altra 

manera. Trobam dues nines que juguen totes soles (construint) i una altra nina que es 

queda enrere, és a dir, no intervé gaire en el joc.  
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3a) 4-04-2016: instal·lació artística amb pots blancs, tres estores rodones (verda, 

vermella i negra), pots de llauna i una tela.  

Pel que fa al primer grup, cal destacar que una nina es mostra molt observadora i li 

costa interactuar, un nin només agafa el material per a ell i li costa molt compartir i 

després trobam dues nines que acaramullen el material durant la major part de la sessió. 

 

En el segon grup, és important esmentar que hi ha un nin que es passa tota la sessió 

amb la tela en la mà, no la deixa a ningú i no l’amolla per res (diu que és una bolla de foc) 

i juga tot sol. A més d’aquest infant, cal destacar que hi ha dues nines que juguen a omplir 

i buidar. 

 

4a) 11-04-2016: instal·lació artística amb una taula rodona, teles, tubs de cartró i 

cintes de colors.  

El primer grup destaca perquè les nines fan una casa i els nins juguen amb els tubs 

com si fossin espases d’Stars Wars. Cal destacar un infant que juga a destruir. Aquest grup ha 

de fer la instal·lació com al principi. 

 

En canvi, en el segon grup trobam dues nines que juguen totes soles, una de les quals 

(juntament amb una altra) juga a omplir i buidar i, a l’hora de fer la instal·lació entre tots, 

trobam que 5 dels 12 infants, construeix, 5 no creen i 2 que ho fan de vegades. Aquest grup ha 

de fer una instal·lació així com vulgui. 

 

5a) 2- 05- 2016: instal·lació artística amb pots de llauna, anelles i una tela.  

En el primer grup, trobam dues nins que fan joc simbòlic i construeixen juntes, tres 

infants que construeixen amb les llaunes, un infant que es passeja per la sala, no juga amb 

ningú, li costa relacionar-se i duu a terme accions d’omplir i buidar; un nin que va d’un lloc a 

un altre i dos nins que juguen junts amb la tela i van a destruir allò que construeixen els altres.  

 

Pel que fa al segon grup, trobam quatre dels infants que fan joc simbòlic amb el 

material, un infant que es deixa dur molt pel que fan els altres, un nin que es passeja per la 

sala i observa molt, una nina que domina molt a una altra que fa allò que li diu aquesta, dues 

nines que construeixen juntes amb el material i un altre nin que juga a destruir allò que fan els 

altres.  
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6a) 16- 05- 2016: 16-05-2016: instal·lació artística amb tres taules rodones, cossiols 

de plàstic, tubs de cartró i tires de paper de diari.  

Pel que fa al primer grup trobam tres parelles d’infants que es passen la sessió jugant 

junts i després, trobam un infant que destrueix tot el que es troba i va a pegar a una altre infant 

tot el temps, mentre que aquest també va destruint allò que fan els altres. Finalment, aquest 

grup fa una instal·lació pel segon grup i expliquen a que han jugat.  

 

En el segon grup trobam una nina que juga tota sola i li costa molt compartir, tres 

infants que juguen junts a destruir, i un d’aquests també juga a disparar, finalment cal destacar 

un altre infant que juga tot sol a dimonis.  

 

A partir de les sessions analitzades durem a terme una graella per tal que els resultats 

quedin més clars, on es pugui veure de manera clara cada un dels ítems analitzats referents a 

cada infant. Una vegada exposats els resultats de cada un dels infants en cada una de les 

sessions cal adjuntar una taula, de manera que quedi més clar allò que ha fet cada infant en 

cada una d’aquestes sessions de joc simbòlic (veure Annex núm.3). 
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4- ESTRUCTURA I DESENVOLUPAMENT DE CONTINGUTS 

 

Dins el marc teòric parlarem del joc des de tres perspectives, és a dir, parlarem de joc 

des de la lingüística, la psicologia i la pedagogia, destacant alguns autors de cada una 

d’aquesta:  

 

4.1- Perspectiva lingüista: 

La paraula joc s’utilitza en el llenguatge col·loquial com a sinònim de diversió o de 

recreació. Encara que la recerca de plaer ha estat i és un dels motors de l’activitat humana, 

restringir el joc, i especialment el joc infantil, exclusivament a aquest objectiu podria portar al 

plantejament d’una visió distorsionada i empobridora de la seva funció en el procés de 

desenvolupament i aprenentatge de l’infant.  

 

El joc és un dels temes més estudiats pels especialistes pel que fa a la importància del 

comportament ja que jugar és una pràctica habitual en la infantesa i ens acompanya durant 

tota la vida. “Jugar” és un terme que se refereix tant a una forma general de comportament i 

com a una sèrie d’activitats concretes clarament delimitades. L’element clau del joc és que 

aquest es dóna per un plaer intrínsec que obté el propi jugador. Jugar no sempre suposa un 

valor positiu ja que, de vegades,  implica tensió, pena o sofriment perquè en alguns jocs cal 

acceptar reptes i superar obstacles. Allò que entenem per joc engloba moltes accions i 

activitats, de manera que tot allò que existeix pot formar part del món del joc perquè pot ser 

representat. El món del joc és un món màgic i, per tant, en el moment de joc es pot aconseguir 

tot allò que es desitgi. D’aquesta manera, el joc satisfà el desig de realització i, a partir 

d’aquest, s’obté un plaer. És important tenir en compte que en les primeres edats, la simple 

realització del joc ja implica satisfacció, però a mesura que els infants es fan grans, jugar 

comença a ser sinònim de reptes personals i sofriment.  

 

En el joc participen elements externs i elements interns; pel que fa als elements externs 

trobem les accions que possibiliten el nivell de desenvolupament i les temàtiques observades 

i, pel que fa als elements interns, trobem la sensació de seguretat, l’actitud expansiva, la 

tendència a buscar plaer mitjançant l’acció individual i compartida o l’impuls d’imitar i 

representar.  
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El joc és una activitat que sorgeix naturalment en els infants i constitueix una manera 

peculiar de relacionar-se amb l’entorn. És mitjançant aquest que descobreixen les seves 

possibilitats, aprenen a conèixer el món que els envolta i interpreten la realitat, assagen 

conductes socials i assumeixen rols, aprenen regles i regulen el comportament, interioritzen 

pensaments, descarreguen impulsos i emocions i també satisfan les seves fantasies. Per totes 

aquestes raons, es considera el joc com una de les activitats bàsiques de la infantesa, 

indispensable per al desenvolupament psicomotor, intel·lectual, afectiu i social dels infants.  

 

Pel que fa als orígens del joc, cal esmentar que aquest ha existit al llarg de la història 

de la humanitat i, aquest fet s’evidencia en estudis de les cultures antigues. En l’Antiguitat 

Clàssica, a Grècia i Roma, el joc infantil era una activitat que estava present en la vida 

quotidiana dels més petits. En l’Edat Mitjana, la classe social més elevada elaborava juguetes 

per als infants. En l’etapa moderna, trobem que al segle XVIII, amb el sorgiment del 

pensament pedagògic modern, es concep el joc educatiu com un element que facilita 

l’aprenentatge; i en el segle XIX, el joc com a element pedagògic s’imposa amb força entre 

els pensadors. Finalment, a partir del segle XX, els infants tenen més poc temps per a jugar 

però s’incrementa l’elaboració de joguines, la qual cosa implica un augment de propostes 

lúdiques.  

 

La majoria d’estudis atribueixen al joc una sèrie de característiques que li donen 

entitat pròpia, de les quals n’esmentarem només unes quantes:  

- És una activitat agradable: el joc és una activitat lúdica i, per tant, està destinada a 

produir plaer i satisfacció a qui la realitza.  

- El joc ha de ser lliure, espontani i totalment voluntari.  

- El joc té una finalitat en ell mateix: es juga pel plaer de jugar, sense esperar o 

pretendre res en concret.  Allò que realment importa és el procés, no el resultat final. 

Per tant, si es converteix en un mitjà per aconseguir un fi, perd l’atractiu i el caràcter 

de joc.  

- El joc implica activitat: moure’s, imitar, pensar, explorar i comunicar-se amb els altres 

participants. Això no vol dir que tots els jocs hagin de ser motors, sinó que la persona 

ha d’estar activa psíquicament.  

- El joc es desenvolupa en una realitat fictícia: durant el joc, els infants poden ser el que 

vulguni, poden superar els límits de la realitat i submergir-se en un món imaginari on 
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tot es pot aconseguir, rectificar o reconduir segons vulgui. Així, la ficció és un dels 

elements essencials del joc.  

- Tots els jocs tenen una limitació espacial i temporal: el temps el determina l’interès 

subjectiu de la persona que juga, mentre que l’espai està determinat per la zona on es 

practica el joc.  

- El joc és innat: es dóna en totes les cultures i els infants no necessiten cap explicació 

de com han de jugar.  

- El joc reflecteix l’etapa evolutiva en què es troba l’infant: per això, a mesura que 

l’infant creix i es desenvolupa, el joc canvia.  

- El joc afavoreix el procés socialitzador: els ensenya a relacionar-se i a cooperar amb 

els altres, de manera que es creen lligams afectius amb els companys.  

 

Trobem diferents autors que parlen de joc en les seves teories:  

- Piaget (1896- 1980): el joc és la forma que troba el nin per ser partícip del medi que 

l’envolta, comprendre’l i assimilar millor la realitat.  

- Freud (1856- 1939): parla del joc com un procés intern de naturalesa emocional.  

- Decroly (1872- 1932): ho defineix com un instint que provoca un estat agradable o 

desagradable segons sigui o no satisfactori. 

- Fröbel (1782- 1852) : defineix el joc com l’activitat principal del nin i ho considera 

com una via d’expressió del món interior de la persona que forma part de la imatge de 

tota la seva vida interior. 

- Vygotski (1896- 1934): parla del joc com a valor socialitzador (considera el joc com a 

acció espontània dels nins que s’orienta a la socialització) i del joc com a factor de 

desenvolupament (el joc com una necessitat de saber, de conèixer i de dominar 

objectes) (Romero, V.; Gómez, M. 2011). 

 

Així el joc com a tal és fonamental pel desenvolupament dels infants en els seus 

primers anys ja que és a partir d’aquest com van aprenent, i per tant, adquirint coneixements. 

El joc és una eina d’aprenentatge bàsica per a tots pel que fa al creixement personal, així, cal 

donar-li el valor i el temps que es mereix perquè aquest desenvolupament pugui donar-se en 

cada un dels infants. 
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És interessant recollir alguns elements conceptuals exposats en algunes de les 

elaboracions psicopedagògiques globals més significatives sobre la conducta lúdica dels 

infants i el seu paper en el desenvolupament personal. Totes elles aporten aspectes 

importants per a comprendre el joc simbòlic infantil i el seu valor instrumental en el pas 

de la subjectivitat a l’objectivitat, del món imaginatiu a la realitat.  

 

Cal delimitar el concepte de símbol, ja que aquest tipus de joc l’utilitza d’una manera 

peculiar i significativa. La funció simbòlica o semiòtica és la capacitat d’imaginar i recordar 

situacions, objectes, animals o accions sense que aquests estiguin presents en aquests 

moments ni siguin percebuts pels sentits. Aquesta funció és la que permet l’evocació de 

l’absència i que genera dues classes d’instruments: els símbols, que són significants 

motivadors construïts pel subjecte, i que guarden alguna semblança amb els seus significats; i 

els signes, arbitraris o convencionals, necessàriament col·lectius, rebuts pel canal de la 

imitació. Per tant, el primer valor del símbol està en la seva originalitat ja que és producte 

d’una elaboració pròpia i no d’alguna cosa imposada des de l’exterior. Així, el símbol és la 

forma d’exterioritzar un pensament que genera l’individu per tal de comunicar-ho als altres, 

mentre que un signe és allò donat que ha de ser après i acceptat.  

 

Segons Saussure (2006):  

Lo característico del símbolo es no ser nunca completamente arbitrario; no 

está vacío, hay un rudimento de vínculo natural entre significante y significado. El 

símbolo de la justicia, la balanza, no podría ser reemplazado por cualquier otro, 

por un carro, por ejemplo (p.105).  

 

El vincle natural que dóna sentit al símbol és allò que permet que les connexions de 

significats que s’estableixin en el joc simbòlic puguin realitzar-se de manera espontània i 

aparentment senzilla. A la majoria d’infants no els costa inventar jocs ni realitzar 

transformacions simbòliques amb els objectes, així com tampoc assumir rols diferents al seu, i 

cal tenir en compte que per poder dur a terme aquestes accions es necessita fer vertaders 

exercicis de pensament. 

 

Etimològicament, símbol és una paraula grega (σύμβολοv) que originàriament 

significava la unió de dues meitats d’un objecte fraccionat. En el cas del joc simbòlic, quan el 

nin simula, per exemple, que condueix un cotxe, representa la part més significativa del 



 

 
23 

concepte que ell té del que és un cotxe: el renou, la posició d’assegut i agafant el volant, els 

moviments dels girs, canvis de trajectòria, frenades... Evidentment, la totalitat del cotxe no 

pot ser representada, però la part escollida dóna a l’observador del joc una idea clara d’allò 

que l’infant pretén transmetre i, d’aquesta manera, els altres el comprenen i poden participar 

del seu joc. En els dos anys s’inaugura l’activitat lúdica de caràcter simbòlic que suposa la 

representació sobre l’acció i com a elements que ajuden a aquesta nova capacitat lúdica de 

representació trobam el llenguatge i el desenvolupament motor. En aquesta capacitat lúdica 

allò que importa és el que els objectes i accions representen i no les accions realitzades sobre 

els objectes. S’inicia el període en que el nin arriba a dominar de manera espontània i natural 

una gama completa i potent de símbols, gestos i mitjans lingüístics i para-lingüístics (la 

paraula, el dibuix, les construccions en fusta o fang...), és a dir, el sistema particular de 

símbols utilitzats i estimulats per una determinada cultura, amb el seu corresponent significat. 

Diversos autors com Piaget, Luria, Werner o J.Bruner coincideixen a l’hora de destacar 

l’adquisició de la competència simbòlica com una de les característiques universals més 

importants que es dóna dels dos als set anys. 

 

El símbol, en el joc, més que ser un mitjà per transmetre certs continguts, és un mitjà 

en el que l’infant es troba amb la realitat, amb la qual dialoga, se li obrin horitzons i 

desenvolupa així el seu ser personal. Així, la riquesa de possibilitats lúdiques o de valors és el 

que possibilita el desenvolupament de la personalitat en l’infant. Per tant, formar-se és 

descobrir possibilitats d’experiència creadora. 

 

Pel que fa al paper de l’educador, observar el joc forma part d’aquest, ja que 

s’observa, es registra i es documenta per tal de donar valor a les accions dels nins, perquè com 

diu Malaguzzi  “Lo que no se documenta no existe”. S’observa per aprendre a mirar allò que 

ocorre davant els nostres ulls, per tal que no passi desapercebut, per a reflexionar i 

comprendre, per tal de reconèixer, treure conclusions i donar un sentit, tant a allò que l’infant 

fa com als plantejaments educatius en general, ja que si se sap observar, l’actitud de l’adult 

canvia, es torna humil, obert a la sorpresa, menys directiu i més atent a allò que el nin ofereix, 

més respectuós amb la natura humana, capacitada des dels primers anys de vida a ser artífex 

de la seva pròpia existència, més del que podem creure. (Ramos, S. 2010; pp. 130- 160) 
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Segons Vicenç Arnaiz, trobem unes pautes per a observar la imatge del nin, algunes 

relacionades amb el joc simbòlic:  

 Investir de valor simbòlic diversitat d’objectes i saber utilitzar-los en situació de joc: 

una de les característiques de l’escassa maduresa afectiva i cognoscitiva és la 

d’utilitzar sempre el mateix tipus d’objecte per jugar, presentar rigidesa i fixacions en 

la vida imaginativa que és una mostra de la rigidesa i temors afectius. A més, és signe 

de maduresa la riquesa simbòlica.  

 

 El significat simbòlic dels objectes varia segons les institucions i els contextos: la 

riquesa i l’equilibri afectiu es tradueixen en una gran diversitat de significats 

possibles. L’infant segur té major riquesa i agilitat per idear i major capacitat 

d’adaptació als contextos i moments. És com si no sentir-se comprès o escoltat 

conduís a una major insistència en allò que fem per tal d’intentar aconseguir per 

repetició ser compresos.  

 

 Assumeix i desenvolupa distints rols: els nins amb dificultats difícilment se senten 

empesos a investigar contextos i significats diferents als que els inquieten a ells 

mateixos. A més, els nins que es troben atrapats en algun tipus de sentiment 

bloquejant, no se senten amb desitjos, interès ni capacitat per assumir i investigar 

altres sentiments, encara que siguin plaents. La relació en la vida de grup i la 

permeabilitat als interessos i afectes dels altres fan que el nin descobreixi 

ocasionalment (sense perdre de vista les seves pròpies preferències) motivacions que 

potser ell no hauria descobert per si mateix. D’aquesta manera investigarà rols 

diferents.  

 

 Assumeix rols oposats depenent de la circumstància: l’assumpció de la dualitat de rols 

només podran fer-la quan visquin amb tanta claredat l’espai social que assumeixen, 

que puguin abandonar-lo no senten por a no poder-lo recuperar.  

 

 Manté la comunicació en registre simbòlic amb els companys de joc: la claredat dels 

propis sentiments ha de permetre als infants viure amb claredat allò que és ficció i allò 

que és realitat. Això fa que se pugui mantenir una comunicació simbòlica amb els 

companys de joc. (Arnaiz, V. 2010) 
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De manera que, com diuen Esteban i Parellada (2001),  

Es importante tener en cuenta que la observación debe partir siempre de 

una actitud de escucha i comprensión del niño o de la niña, sin olvidar que la 

mirada del observador se fija especialmente en algunos aspectos de la realidad 

porque está mediatizada por las propias experiencias y expectativas de éste, y por 

las resonancias que le llegan de los propios niños y niñas. Así como no hay dos 

niños que jueguen de la misma manera, tampoco hay dos observadores que recojan 

idéntica información de los parámetros que hemos mencionado (p.3). 

 

4.2- Perspectiva psicològica:  

Piaget (1982) estudià el joc per la informació que podia aportar al desenvolupament 

intel·lectual. Es planteja com juga un nin que es troba en un determinat estadi de 

desenvolupament. Així estableix els estadis de desenvolupament: 

o Estadi sensoriomotor (0-2 anys): la interacció amb el medi es basa en l’acció.  

o Estadi preoperacional (2-6 anys): la interacció utilitza els nous recursos simbòlics. 

Inicialment el pensament és màgic i no es basa en la realitat ni en l’experiència. Les 

primeres “deduccions” sobre les relacions que mantenen entre sí els objectes estan 

determinades per la seva aparença perceptiva i indueixen a l’error.  

o Estadi operacional concret (6-12 anys): els problemes de les relacions perceptibles o 

concretes entre els objectes, es resolen mitjançant la utilització del pensament que es 

basa en la lògica i corregeix les percepcions que poden induir a error.  

o Estadi operacional formal (a partir dels 12 anys): la capacitat d’utilitzar el pensament 

lògic avarca les formulacions abstractes, deslligades de la realitat (existència 

hipotètica). Els principis de la lògica són independents de l’autenticitat del que es 

planteja.  

 

Pel que fa al tema estudiat ens interessa el joc simbòlic, al qual Piaget fa una atenció 

especial. Explica que el joc simbòlic forma part d’un conjunt de manifestacions que denomina 

“funció simbòlica”. Les conductes que acompanyen al joc en el conjunt de manifestacions 

simbòliques són la imitació en absència del model, el llenguatge, el dibuix i la imatge mental. 

Totes aquestes permeten representar la realitat de manera direccional i sense limitar-se al 

moment en el qual es produeix l’acció representada. Així, quan es produeix el 

desenvolupament que duu a la possibilitat d’usar símbols en els seus intercanvis amb el medi i 
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no només accions o objectes reals (capacitat intel·lectual general) apareix el joc simbòlic de 

representació, ficció o dramatització. La manifestació infantil del joc és conseqüència de les 

capacitats aconseguides prèviament.  

 

En altres teories és el joc el que facilita el pas d’unes adquisicions incipients i 

immadures a altres afermades i permanents. Pel que fa al paper del joc en el desenvolupament 

i la seva utilització per a facilitat l’adquisició de certes habilitats necessàries per a la vida en 

societat, Vygotsky (1979) és un exemple d’aquest posicionament amb la seva teoria 

sociocultural de la formació de les capacitats psicològiques superiors. En la seva teoria, les 

funcions per a la supervivència ens venen donades biològicament i les funcions 

específicament humanes resulten del contacte social. Per tant, a partir d’aquest esquema, ens 

interessa la seva opinió sobre el paper del joc en el procés d’adquisició i consolidació de les 

capacitats mentals superiors. Per a ell, aquesta forma de conducta té una gran rellevància pel 

desenvolupament de les capacitats superiors. El joc és sempre ficció i pertany a l’àmbit de la 

imaginació; per això, no té la consideració de ser tan pròxim a la realitat com la majoria de la 

resta d’activitats. Tot i això, en el joc s’hi troben implicades i s’hi desenvolupen competències 

específicament humanes perquè la ficció requereix adoptar rols i s’hi practiquen 

manifestacions i formulismes socials, sempre cercant un major perfeccionament i tractant de 

dominar les resistències que ofereix la comparació amb la realitat. 

 

En el joc s’ha d’emprar el llenguatge, es rememoren esdeveniments i les seves pautes 

de comportament, requereix observar certes limitacions i, per tant, s’avaluen les realitzacions 

dramatitzades. Tots aquests components del joc es troben en la base del desenvolupament de 

les capacitats intel·lectuals de l’ésser humà. En la perspectiva de Vygotsky, els adults o 

companys més capaços, tenen un paper de facilitadors per a l’adquisició dels nivells més 

perfeccionats de les capacitats psicològiques superiors.  

 

El joc és necessari per als éssers humans i és molt important en l’organització pròpia 

d’una cultura i d’un grup social ja que permet assajar certes formes de conducta social. A 

més, el fet de disposar de temps i un lloc adequats són requisits imprescindibles, així com no 

estar sota la pressió de cobrir necessitats primàries i posseir certa disposició d’ànim. La 

llibertat d’acció és un element decisiu i, realitat i joc són inseparables i es troben estretament 

lligats, essent el joc un món on es troba immers el nin en un moment donat, la connexió amb 

la realitat és contínua. 
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El joc, per la seva naturalesa psicosocial, és un excel·lent mitjà per a conèixer el 

desenvolupament psíquic i social de l’infant, a través del coneixement de la seva experiència 

personal de la vida social que l’envolta. Segons Vygotsky, la imaginació neix en el joc i abans 

del joc no hi ha imaginació; de manera que en el joc s’inicia i desenvolupa la imaginació i la 

creativitat perquè cada joc conté elements de l’experiència passada, brindant així un estímul a 

la creativitat intel·lectual.  

 

Pel que fa als espais de joc, aquests són el millor escenari per a l’aparició i 

desenvolupament del joc simbòlic que se manifesta a través del moviment, les relacions i el 

vaivé de pensament que possibilita i organitza l’acció lúdica dels nins. Al mateix temps, el joc 

pot ser la millor estratègia per aconseguir una intensa experiència espacial, com a context 

significatiu, si s’ofereixen les condicions necessàries. Per a l’infant, el joc satisfà la necessitat 

d’entendre’s en la realitat i li permet realitzar transformacions simbòliques en la interacció 

amb els altres (nins o adults), l’espai i els objectes. Així, l’espai es va construint contínuament 

com a marc vital que conté tots aquests elements en ajustament continu i interdependència. A 

més, la configuració de l’espai és important per ser portadora d’un significat, ja que tot joc 

simbòlic se significa en relació amb una determinada “escenografia” en evolució. D’aquesta 

manera, l’espai indueix a renovar i a realitzar contínuament noves experiències i 

identificacions com a participació d’una cultura lúdica, que suposa aprendre a viure en relació 

a través del joc. El joc, en essència, no precisa d’uns llocs específics i qualsevol situació 

espacial, lloc o arquitectura proposa diferents interpretacions i possibilitats lúdiques. Els 

espais físics van desvetllar progressivament l’imaginari infantil que permet fer visibles les 

construccions internes del joc i els seus trànsits.  

 

El propio espacio es objeto de multiplicidad de posibles transformaciones 

simbólicas, entendidas como acciones repetidas ritualmente y trasladadas a nuevos 

espacios a los que (los niños) incorporan los significados anteriores, ahora ya, 

fuera del contexto en el que han surgido. El juego simbólico espacial funciona como 

una esfera intermediaria entre la experiencia del propio cuerpo y la realidad 

exterior, construyendo equivalencias con otras realidades. (Cabanellas y Eslava, 

2005, p.36). 
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Consideram oportú parlar del paper de l’educador en el joc simbòlic i com 

diu Ruiz de Velasco (2006),  

Pensamos que el papel del educador ante cualquier actividad del niño debe 

ser el de permitir, favorecer, observar, registrar, documentar y posteriormente 

reflexionar sobre ellas para reconocerlas, sacar conclusiones y darles un sentido 

(p.10). 

 

És important el fet de reflexionar sobre la nostra posició com a docent davant el joc, 

proporcionant seguretat i suport quan el nin sol·licita ajuda, estant a prop però no damunt, 

amb una actitud disponible però no intrusiva. En aquest sentit, Acouturier ens proposa una 

sèrie de pautes que és interessant tenir presents:  

- Tenir autoconsciència: l’adult ha de ser capaç de conèixer la seva pròpia situació 

emocional i això implica estar pendent del que succeeix sense implicar-se de manera 

directa. Tenir aquesta capacitat és molt important per poder ser conscients dels propis 

límits en relació a les problemàtiques agressives, el contacte personal, les projeccions 

“fantasmàtiques” de la nostra pròpia història i, també, ser capaç de transmetre la llei 

sense adoptar un paper de directivitat.  

  

- Ser símbol de llei: l’adult és la llei i, per tant, qui estableix les normes. És fonamental 

que l’ambient en la sala sigui de permissivitat per tal que pugui sorgir l’expressió 

espontània dels nins i també ha d’estar lliure de culpa, ja que el desig no pot ser 

objecte de cap culpa. L’adult ha de ser acollidor i comprensiu però també ha de 

mostrar fermesa i claredat.  

 

- Donar seguretat física i afectiva: s’ha de donar seguretat física i emocional als infants 

mitjançant una ajuda directa (si la demanen) o a distància (una mirada, un gest, o amb 

el to de veu).  

 

- Tenir empatia tònica: l’empatia tònica és la capacitat de posar-nos en el lloc de 

l’infant, d’escoltar i d’esperar. És tan important saber esperar com no anticipar ni 

interrompre l’acció expressiva espontània. Empatia tònica seria també la capacitat de 

percebre com se sent l’altra persona, d’aprendre a fer una lectura tònica del cos del 

nin.  
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- Tenir disponibilitat: fa referència a una determinada manera d’estar i es dóna en 

l’àmbit intel·lectual, afectiu i corporal. No es tracta només de parlar als nins sinó de 

deixar que s’expressin ells.  

 

- Establir un tipus de relació asimètrica: l’adult ha d’acompanyar al nin sense posar-se 

al seu lloc, sense implicar-se, fent “com si” i només ha d’entrar en el seu joc en cas 

que sigui necessari per fer-lo evolucionar en la seva dificultat (Ruiz de Velasco, A.; 

Abad, J. 2011). 

 

 

4.3- Perspectiva pedagògica   

El joc s’ha considerat un recurs pedagògic natural des de l’antiguitat però cal tenir en 

compte que en certs períodes històrics el valor concedit al joc és major que en altres:   

 

 En els escrits dels grecs clàssics com Aristòtil i Plató, es concedeix una gran 

importància al joc i es reconeixen les seves grans virtuts educatives. 

 Tot i que la primera època del cristianisme no es caracteritzi per una gran preocupació 

pel paper de la llibertat i la iniciativa dels nins en la seva educació, alguns pensadors 

cristians reconeixen, de manera puntual, el valor de la joguina com a material 

instructiu. 

 A partir del segle XVI, els filòsofs preocupats per l’educació recomanen l’ús del joc i 

les joguines en l’educació infantil. Pel que fa a les aportacions cal destacar Locke i 

Rousseau com a defensors del joc en l’educació. 

 Al llarg dels segles XVIII,  XIX i XX, els importants pedagogs impulsors del 

moviment de la “pedagogia activa” defineixen l’educació basada en situacions 

lúdiques i amb la utilització d’un material educatiu motivador i adaptat al nin.  

 

Pel que fa als pedagogs cal destacar-ne alguns en referència al tema del joc, els quals 

esmentarem a continuació:  

Per a Froëbel (1782- 1852), el joc és un instrument bàsic en l’educació, ja que és una 

de les necessitats més clares del nin, i en poder-la satisfer de manera natural, aquest 

experimenta el major grau possible de satisfacció i desenvolupament. A més, constitueix un 

mecanisme gratificant d’autoexpressió en contrast amb el treball rutinari i monòton. També 
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pensa que a través dels mètodes lúdics es desenvolupen les qualitats personals per a la vida 

adulta. Pel que fa al desenvolupament del nin, el divideix en quatre etapes: infància, pre-

adolescència, adolescència i maduresa; i cada una de les etapes té les seves pròpies 

exigències, les quals s’han de satisfer per a que el progrés sigui eficaç en la següent etapa. 

Així, si el nin satisfà la necessitat de joc s’està entrenant satisfactòriament per a realitzar els 

aspectes significatius de les etapes posteriors  (Ramos, 2010, pp; 113-131). 

 

Per a Ovide Decroly (1872- 1932) és fonamental el tema de la globalització, que 

suposa que l’infant aprèn i acumula les experiències sense ordre, amb una percepció genèrica, 

universal i indiferenciada de la totalitat i no de les parts. L’infant és un tot indivisible, 

integral, és a dir, intel·ligència, afectivitat i cos, però mai dissociats, ni superposats. Però és 

important entendre que a la intel·ligència s’arriba des de l’afectivitat. Es tracta, per tant, d’una 

unió íntima que es pot respectar si partim dels interessos, de les necessitats primàries i 

instintives, de les motivacions del nin ja que tot interès sorgeix d’una necessitat (Moreno, P. 

2010, pp. 225- 243). 

 

L’Escola Nova sorgeix com un moviment de reforma educativa a finals del segle XIX 

amb l’objectiu d’abordar la millora qualitativa de l’educació. Dins aquest moviment trobam 

diversos pedagogs que cal destacar:  

Maria Montessori (1870- 1952) fa referència a l’aprenentatge del nin dient que 

aquest aprèn a parlar, escriure i llegir de la mateixa manera que aprèn a gatejar, caminar, 

córrer, etc., és a dir, de manera espontània. Va concebre els nins com l’esperança de la 

humanitat, donant-los l’oportunitat d’aprendre i utilitzar la llibertat a partir dels anys de 

desenvolupament. Pel que fa al joc,  parla d’un ambient preparat referint-se a un ambient que 

s’ha organitzat cuidadosament per a l’infant, per ajudar-lo a aprendre i a créixer. L’ambient 

està format per dos factors, l’entorn i el material, preparat de manera que desenvolupin en ell 

les parts social, emocional, intel·lectual, la comprovació i necessitats morals, però també que 

satisfaci la necessitat del nin per l’ordre i la seguretat, amb el coneixement que tot té el seu 

lloc apropiat. Així, preparant el medi ambient del nin amb els materials necessaris per al seu 

període de desenvolupament en totes les àrees possibles i deixant-li escollir el seu material de 

treball, s’obrirà el camí per a un desenvolupament complet.  

Cal tenir present que el nin ha de moure’s i experimentar en l’ambient de manera lliure 

i  el paper de l’adult és únicament el d’assenyalar directrius ja que aquest  serveix de guia i té 

un paper fonamental per despertar la seva independència i imaginació durant el seu 
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desenvolupament, així com guiar els infants perquè aquests aprenguin a observar, a 

qüestionar-se i a explorar les seves idees de forma independent (Prellezo, J.L. 2010) .  

 

A més, trobam les germanes Agazzi, Rosa Agazzi (1860-1951) i Carolina Agazzi 

(1870- 1945), que van desenvolupar la seva tasca a l’asil de Mompiano, estaven convençudes 

que l’educació dels infants no podia fer-se d’exercicis manats o imposats. El seu mètode es 

basa en l’ús intel·ligent dels objectes i de l’espai, a través d’activitats quotidianes que 

incorpora l’escola i que provenen de la llar, rescatant el valor educatiu de totes elles. Com a 

aspectes que volien impulsar les germanes Agazzi, cal destacar que: 

- Els utensilis casolans o fets de materials de deixalla eren el mitjà per aconseguir la 

motivació, que es produïa de manera espontània, la qual cosa permetia treballar el 

llenguatge, la motricitat, la cooperació infantil i els processos mentals com la 

classificació i l’ordre. 

- L’observació sistemàtica i individualitzada de l’educadora servia per avançar o 

reafirmar l’aprenentatge de cada infant a través de diferents exercicis.  

 

Pel que fa als principis educatius que regien l’activitat didàctica i metodològica del 

mètode d’aquestes dues pedagogues, tenint en compte el tema que ens interessa, és a dir, el 

tema del joc, esmentarem els següents:  

- Valoració de l’activitat del nin: es dóna la necessitat de pensar fent i experimentant ja 

que aquesta és la manera d’arribar al raonament.  

- Valor de l’alegria: joc lliure i ordenat en un ambient afectiu, que respecta el ritme i les 

necessitats infantils.  

- Valor de l’ordre: s’ha de donar un ordre material, estètic, espiritual, moral, social i 

harmònic.  

 

El més característic de la didàctica de les germanes Agazzi ho trobem en els materials 

que utilitza, ja que a diferència de la rigidesa dels materials froebelians o montessorians, el 

seu mètode usa materials vius i tan variats com la vida mateixa. Per tant, el material didàctic 

no era artificial sinó que forma part de la quotidianitat de l’infant (Prellezo, J.L. 2010).  

 

És important destacar l’educació de Reggio Emilia, que és una de les seus de les 

experiències innovadores d’educació infantil més conegudes de tot el món. Cal destacar que 

fou al 1963 quan Loris Malaguzzi va assumir la guia de les escoles municipals, quan  aquesta 
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experiència tingué el seu impuls definitiu. A Reggio Emilia es duu a terme un tipus de 

pedagogia de l’escolta, que respecta els esforços dels nins per a donar sentit a la seva 

experiència. També, l’escola es considera un motor de transformació social. 

La pedagogia desenvolupada en aquestes escoles està influïda per les idees de diversos 

autors com Decroly, Freinet, Piaget, Vigotsky o Wallon, però és cert que en ella no se segueix 

de manera estricta a cap d’aquests, ja que es parteix de la premissa que l’ensenyament està en 

un constant procés d’experimentació i millora i, per això, és necessari acudir a tot tipus 

d’aproximacions teòriques.  

En les escoles de Reggio Emilia existeix un profund convenciment de que els infants 

són forts, competents i tenen àmplies capacitats per l’aprenentatge; de manera que, són els 

infants els protagonistes de l’educació i, així, tenen dret a col·laborar i a comunicar-se amb els 

altres. Els infants no són simples espectadors del coneixement que els proporciona el 

professor, sinó que construeixen el seu propi coneixement a partir de les seves experiències i 

de la interacció amb les altres persones. Els infants es comuniquen i es desenvolupen 

intel·lectualment a través de l’ús de representacions simbòliques, que inclouen, entre d’altres, 

les paraules, els gestos, el moviment, els dibuixos, el collage, l’escultura o la música. 

Aquestes formes de representació són el que es coneix com els cent llenguatges del nin, que 

no se consideren de forma aïllada, sinó d’una manera integrada i interrelacionada (Egido, I. 

2010).  

 

En l’actualitat cal destacar el pedagog italià Francesco Tonucci (1940), el qual tracta 

la importància del joc, donant valor a l’article 31 de la Convenció Internacional dels Drets 

dels infants: L’infant té dret a jugar, a reposar, a divertir-se i a dedicar-se a les activitats que 

més li agradin. De manera que es contempla el joc com un dret de l’infant, el qual ha de ser 

respectat (Tonucci, F. 1998) 

 Tonucci duu a terme moltes conferències tractant la importància de l’educació 

infantil, la qual ha de tenir present l’infant com a protagonista i explica que no és possible 

jugar acompanyat de l’adult, i que, per jugar bé cal tenir poques juguetes i amics per aprofitar-

ho. Segons aquest pedagog el joc aporta moltes coses als infants, com per exemple, li permet 

descobrir el món, és una manera de trobar-se amb allò desconegut i significa viure el 

l’experiència de risc, saltar l’obstacle, viure el desafiament de superar o no. Així, el joc està 

lligat amb l’autonomia i el moviment; el joc és una experiència que els infants viuen de 

manera espontània, per tant, no fa falta ensenyar-lo i jugant tenen la primera relació amb el 

món (Tonucci, F. 2004). 
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Cal destacar que tota forma de joc, però especialment la del joc simbòlic, implica un 

exercici permanent de creativitat ja que crea àmbits de realitat, camps de possibilitats d’acció 

que donen sentit i llibertat al que juga (Prieto, Mª.A; Medina, R. 2005).  
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5- CONCLUSIONS 

 

Pel que fa a les conclusions obtingudes en funció dels resultats de les variables 

observades (participació, relació, ús dels materials, tipus de joc i temps) durant els mesos de 

pràctiques (febrer- maig de 2016), ressaltam: 

 

- Pel que fa referència a la primera variable, Participació, cal mencionar el següent: 

o De les sis sessions de joc simbòlic, a cap hi ha hagut una assistència del 100% 

de l’alumnat (entès aquest com els 22 infants). Seguint un ordre decreixent 

seria: la tercera sessió fou la més nombrosa en quant a assistència (95%), 

seguida per les sessions quarta, cinquena i sisena amb un 91% dels alumnes, la 

segona sessió compta amb un 86% i finalment, la primera sessió fou la que 

presenta un menor percentatge d’assistència (82%).  

o Fent referència al tipus de participació que duen a terme els infants a les sis 

sessions de joc simbòlic analitzades, trobam una varietat de percentatges que 

oscil·la entre el 80% i el 60% però destacam el següent: en la darrera sessió es 

dóna el major percentatge d’infants que actuen per iniciativa pròpia amb un 

(80%) i en la quarta, el menor (60%). En totes les sessions hi ha infants que 

imiten (excepte en la quarta sessió) o es deixen dur per altes infants i els altres 

tipus de participació que es donen són observar, donar voltes i quedar-se enrere 

pel que fa a les accions.  

 

Així, com a conclusions podem comentar que durant aquestes sis sessions de joc 

simbòlic, en cap d’elles assisteixen els 22 infants que formen el total d’infants a l’aula de tres 

anys B. Tot i que destaquen els infants que juguen per iniciativa pròpia en totes les sessions, 

aquest fet pot variar depenent d’altres factors com quins són els materials que se’ls presenta 

als infants o bé el seu estat d’ànim en aquell dia. Per tant, crec que la personalitat de cada 

infant també és fonamental a l’hora d’afrontar les sessions de joc simbòlic ja que, com he 

pogut observar, els infants més decidits no solen necessitar ajuda, en canvi, els infants més 

tímids, moltes vegades necessiten observar primer i després comencen a jugar. Aquest fet fa 

referència sobretot a una nina, la qual de les cinc sessions que ha assistit, en tres ha necessitat 

observar primer i després ja ha entrat en el joc (60%). És important destacar que aquesta nina 

és molt tímida i normalment es deixa dur pels altres, sobretot per una altra nina, la qual 

l’absorbeix molt (no només en les sessions de joc simbòlic). A més, aquesta nina només es 
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relaciona amb aquesta altra, de manera que podem veure que en les dues sessions que es 

relaciona ho fa amb ella (40%), i en les altres tres, juga sola (60%); així, he observat que és 

una nina que li costa molt entrar en joc i relacionar-se amb els infants però aquesta altra nina 

la sol dur al seu terreny sempre, i per tant, també en el joc simbòlic.  

 

- Tenint en compte la segona variable, Relació en grup, tenint en compte que fem 

referència a la relació amb un o més companys, és important mencionar que:  

o El que predomina en totes les sessions analitzades són els infants que es 

relacionen amb un o més companys, tenint en compte que els percentatges 

oscil·len entre el 50% (quarta sessió) i el 81 % (tercera sessió). Després, els 

segueixen els infants que juguen sols, destacant el percentatge més alt en la 

quarta sessió (45%) i el més baix, en la tercera sessió (14 %). D’aquesta 

manera podem observar que els percentatges més alts de relació amb els 

companys coincideix amb el percentatge més baix d’infants que juguen sols en 

la mateixa sessió i a l’inversa. 

o En les sis sessions de joc simbòlic, es repeteix el percentatge d’infants que 

juguen sols però donant ordres (5%) que correspon a un infant que repeteix 

aquest tipus de relació.  

o En totes les sessions descobrim infants que parlen a l’hora dur a terme les 

seves accions, obtenint un major percentatge en la segona sessió (67%) i un 

menor percentatge en la tercera sessió (38%).  

 

Crec que és important destacar que he notat una evolució en alguns infants (14%) pel 

que fa a la relació amb els companys, ja que en les primeres sessions es dedicaven a imitar 

accions que duen a terme altres companys o bé a observar, però després han anat adquirint 

una major autonomia en aquests moments de joc simbòlic actuant per iniciativa pròpia. Crec 

que això pot ser perquè aquests infants necessiten adquirir major seguretat en si mateixos per 

tal de poder actuar, per això, la iniciativa pròpia s’ha donat en les sessions finals. És important 

tenir present que no he observat les sessions de joc simbòlic des de l’inici de curs, de manera 

que faig l’anàlisi posant com a inici la primera sessió observada fins a la sisena, entenent-la 

com la darrera. Així també, voldria dir que hi ha una nina que sempre juga sola però es 

comunica molt bé durant les sessions de joc simbòlic, de manera que per iniciativa pròpia 

inicia el joc però dóna ordres a altres companys per tal que l’ajudin amb els seus projectes.  
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I, en el cas contrari, trobam una altra nina que gairebé en cap de les sessions ha jugat per 

iniciativa pròpia, sinó que sempre ha quedat enrere i s’ha dedicat a seguir alguns companys.  

 

- En funció de la tercera variable, Ús dels materials, cal exposar el següent:  

o Tenim que en totes les sessions hi ha infants que empren el mateix material 

durant tota la sessió i altres que usen varietat de materials. Cal destacar que en 

les dues darreres sessions trobam els percentatges més elevats pel que fa a l’ús 

de materials diversos ja que en la cinquena sessió tenim un 65% i en la sisena, 

un 85%. En canvi, en la primera sessió és quan veiem que hi ha una major 

interacció d’infants amb el mateix material durant tota la sessió, ja que aquesta 

es dóna en un 61%. 

o En les sessions tercera, quarta, cinquena i sisena apreciam percentatges 

referents a infants que no interactuen amb el material, destacant el 15% 

obtingut en la tercera sessió.  

 

Pel que fa al tipus de joc que realitzen els infants durant les sessions de joc simbòlic, 

cal tenir en compte les característiques dels materials emprats ja que aquests, permeten dur a 

terme unes accions o unes altres; tot i que, tots els materials usats per al joc simbòlic els 

permeten simbolitzar. És important que el material no sigui material estructurat i que sigui 

material proper i quotidià, de manera que permeti als infants posar en marxa la seva creativitat 

a l’hora d’emprar-los i, per tant, fomentar i potenciar la simbolització. A més, en totes les 

sessions que s’han dut a terme accions de destruir, cal destacar que sempre han estat nins els 

que ho han dut a terme  (59%) i pens que és perquè en aquesta classe, els nins són més 

moguts que les nines i necessiten dur a terme més accions de moviment. D’aquests infants, 

cal destacar que un 86% ha realitzat aquesta acció en la darrera sessió i personalment pens 

que és a causa del material exposat, ja que es tractava de material lleuger com tubs de cartró i 

cossiols de plàstic. L’acció de destruir és un tipus d’acció del joc pre- simbòlic que permet als 

infants ser un mateix per tal d’afermar la seva personalitat i la capacitat de decidir i escollir.  

Quan un infant empeny els objectes, experimenta la sensació d’eliminar els obstacles que es 

posen en el seu camí cap a l’exploració i és important entendre que la destrucció no implica 

rompre sinó transformar i reorganitzar l’ordre que se’ls ofereix a l’inici de l’acció per tal de 

crear un projecte de joc propi. Així, després d’esgotar aquest impuls de destruir, senten el 

desig per a construir amb els mateixos materials que anteriorment els han servit per oferir-los 

la possibilitat de generar les seves pròpies idees de joc de manera simbòlica i física. 
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- Fent referència a la quarta variable, Tipus de joc, destacam el següent:  

o En totes les sessions tenim com a tipus de joc, simbolitzar, però els 

percentatges obtinguts van variant i, oscil·len entre un 35% (quarta sessió) i un 

73% (primera sessió). 

o La resta de tipus de joc van variant depenent de les sessions: construir, 

destruir, omplir i buidar, apilar i fer instal·lacions. 

o Cal destacar que veiem en algunes sessions, percentatges referents a infants 

que no creen, es passegen, corren o no se centren, però són percentatges reduïts 

ja que en cap sessió superen el 5%.  

 

És interessant apreciar que del total dels infants, tenim un 41% dels infants que no 

presenten en més de dues sessions l’acció de simbolitzar i, d’aquests, pens que cal nomenar 

tres exemples: un nin que en cap de les sis sessions simbolitza, sinó que en les seves sessions 

el tipus de joc que més es repeteix és apilar (en tres sessions), seguit d’omplir i buidar (en 

dues sessions) i finalment, en una sessió es dedica a destruir allò que fan els seus companys. 

Sobre aquest infant és fonamental destacar que un 50% de les sessions juga sol i no es 

comunica, fet que demostra que no té adquirida la capacitat de simbolitzar  ja que realitza 

accions de joc pre- simbòlic com les que hem esmentat abans. Cal dir que aquest infant és un 

nin, que pel que he pogut veure durant el període de pràctiques, li costa molt compartir amb 

els altres, relacionar-se i li agrada ser sempre el protagonista de les seves accions; després hi 

ha hagut una nina, que només ha assistit a cinc de les sis sessions analitzades, que ha construït 

en quatre d’aquestes i en l’altra, ha apilat. Aquesta nina ha actuat per iniciativa pròpia en un 

100% de les sessions i en un 90% ha jugat sola duent a terme aquests tipus de joc pre-

simbòlics; i finalment, hi ha hagut un nin que de les quatre sessions que ha assistit, en un 50% 

no crea i en l’altre 50% duu a terme accions pre- simbòliques també ja que en una construeix i 

en l’altra juga a omplir i buidar. D’aquests tres infants, voldria destacar que els dos darrers 

són infants introvertits que solen passar desapercebuts.  

Dels 22 infants que formen aquesta classe de tres anys, a partir dels resultats obtinguts 

en les sis sessions de joc simbòlic analitzades, n’hi ha 19 que duen a terme l’acció de 

simbolitzar (en major o menor mesura), per tant, veiem que el percentatge és molt alt ja que es 

correspon amb un 86%. Dels 12 nins que assisteixen a les sessions de joc simbòlic, 10 

simbolitzen (83%) mentre que el percentatge de les nines és major, ja que de les 10 nines, n’hi 

ha nou que simbolitzen (90%).  
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- Pel que fa a la cinquena variable, i per tant, la darrera, Temps, podem mencionar que:  

o En les sis sessions predominen les accions de llarga durada, de manera que 

aquests oscil·len entre un 70% i un 85%. A continuació exposarem les sessions 

de major a menor percentatge pel que fa a les accions de llarga durada: 

cinquena i sisena (85%), tercera (81%), primera (78%), segona (74%) i quarta 

(70%). 

o Les accions de temps curts oscil·len entre un 15% i un 30%, tenint en compte 

les diverses sessions analitzades: quarta sessió (30%), segona (26%), primera 

(22%), tercera (19%), cinquena i sisena (15%). 

 

Els infants, amb aquests tipus de jocs pre- simbòlics (omplir-buidar, construir...) viuen 

el plaer de desordenar ja que per dur-los a terme usen objectes que transformen i reorganitzen 

segons els seus desitjos. A més, són jocs que afavoreixen la construcció de l’estructura 

cognitiva mitjançant la curiositat i la investigació de l’entorn. Si observam els infants quan 

realitzen aquestes accions podem apreciar que tot i el caos aparent, en moltes ocasions hi ha 

una clara intenció de realitzar un projecte, no només per la disposició dels productes 

resultants (apilar, alinear, transportar...), sinó per l’alt grau d’implicació i esforç en la tasca 

que realitzen. Pens que és per això que els infants que han dut a terme aquests tipus de joc en 

les sessions, ho han fet a partir d’accions de llarga durada. 

 

Finalment, per concloure definitivament cal esmentar que les instal·lacions artístiques 

es presenten als infants de manera atractiva per tal de cridar l’atenció d’aquests. Les 

instal·lacions artístiques que es presenten als infants com a escenari de joc simbòlic  

potencien diversos aspectes com la memòria i la creativitat, ja que en les sessions han hagut 

de tornar representar aquesta instal·lació així com l’havien trobada o bé representar-la a partir 

del dibuix. El fet de dibuixar és fonamental perquè cal escoltar les interpretacions que fan els 

infants sobre allò que prèviament els ha ofert l’adult, ja que pot servir per aprendre i millorar 

les nostres orientacions, però també perquè el joc espontani ha de ser escoltat tenint en 

compte que el  seu valor radica en l’originalitat i en què és la manifestació autèntica d’allò 

que el nin pensa i sent. També, amb les instal·lacions artístiques es fomenta el llenguatge 

perquè és a partir d’aquesta que s’inicia la conversa, la qual tracta sobre què hi veuen, quins 

materials hi troben i, sovint, se’ls demana inicialment a que jugaran, la qual cosa implica un 

procés de raonament important pels infants. Pel que fa a aquest apartat sobre les instal·lacions 

artístiques voldria comentar que no he pogut veure l’evolució des de l’inici ja que quan jo 
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vaig començar les pràctiques, aquests infants ja feia uns mesos que duia a terme sessions de 

joc simbòlic. Les instal·lacions artístiques presentades han tengut sempre formes 

geomètriques regulars i estructurades (cercles, quadrats, rectangles...) tant pel que fa a la 

forma dels materials com de la pròpia instal·lació. Aquest fet possibilita als infants la creació 

d’instal·lacions a partir d’aquests materials així com la realització dels diversos tipus de jocs 

(omplir i buidar, apilar, construir, etc.), a més de tenir una funció estètica. El fet de partir 

d’instal·lacions per a treballar el joc simbòlic també facilita als infants la concepció i 

organització de l’espai, ja que es troben aquest espai transformat a partir de la instal·lació 

però després ells intervenen en l’espai creant-ne un altre i això els permet reconèixer-se a si 

mateixos en un espai de llibertat i d’ambient per al descobriment. L’ús d’instal·lacions 

artístiques en el joc simbòlic ajuda als infants a desenvolupar totes les seves dimensions 

(socio- afectiva, corporal, cognitiva, comunicativa, estètica i ètica), per tant, consider 

important partir d’aquestes per tal que els infants es desenvolupin de manera integral. 

 

També pens que és fonamental destacar que hi ha infants que ja tenen adquirida la 

capacitat de simbolitzar i això, es pot veure en aquestes sessions ja que són capaços de dur a 

terme aquests tipus d’accions, les quals ells mateixos saben explicar a partir de la 

comunicació verbal. És fonamental el fet de poder-los escoltar quan fan joc simbòlic ja que 

quan es comuniquen, entre ells o bé amb l’adult, donen molta informació que ens permet 

veure quin és el seu moment evolutiu i si ja té adquirida aquesta capacitat de simbolitzar.  

A més, voldria destacar que la observació és l’eina fonamental per a la recopilació 

d’informació de les diverses variables esmentades, ja que les sessions de joc simbòlic 

permeten, a través de l’observació, rebre una gran quantitat d’informació pel que fa als infants 

i al seu desenvolupament integral, la qual s’ha de recollir i analitzar per tal de poder 

reflexionar sobre aquesta i perquè sigui útil per al docent.  
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7- ANNEXOS  

 

7.1- Annex: Circular per a les famílies per a la recollida de material per emprar a 

les sessions de joc simbòlic.  
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7.2- Annex: Taula d’observació per a les sessions de joc simbòlic realitzades al CEIP 

BADIES. 
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7.3-  Annex: Recopilació de les instal·lacions artístiques de les sessions de joc 

simbòlic 

 

Instal·lació 1: 7-03-2016: instal·lació amb tubs de cartró, trossets de paper de 

diari, paper de cel·lofana (verd, blau i groc) i fulls de paper de diari.  

Primer grup: aquesta és la instal·lació artística que es troba el primer grup quan arriba en 

aquest espai. 

 

 

 

 

Segon grup: aquesta és la instal·lació artística, creada pel 

primer grup, amb la qual es troba el segon grup quan arriba 

en aquest espai. 
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Instal·lació 2: 14-03-2016: instal·lació artística amb tubs de cartró, botelles de colors, 

cd’s i teles. 

 

 

Primer grup: aquest és el croquis de la instal·lació amb la qual es troba el primer grup quan 

arriba en aquest espai ja que no vam poder fer la fotografia de la pròpia instal·lació.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segon grup: aquesta és la instal·lació artística, creada pel primer grup, amb la qual es va 

trobar el segon grup quan va arribar en aquest espai.  
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Instal·lació 3: 4-04-2016: instal·lació artística amb pots blancs, tres estores 

rodones (verda, vermella i negra), pots de llauna i una tela.  

Instal·lació igual per als dos grups, ja que el primer el deixà de la mateixa manera que l’havia 

trobat. 

 

 

 

Instal·lació 4: 11-04-2016: instal·lació artística amb una taula rodona, teles, tubs 

de cartró i cintes de colors.  

Aquesta és la instal·lació artística que es va trobar el primer grup quan va arribar en aquest 

espai. 
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Aquesta és la instal·lació artística, creada pel primer grup, amb la qual es va trobar el segon 

grup quan va arribar en aquest espai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquesta és la creació de la instal·lació artística realitzada al final de la sessió pel segon grup. 
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Instal·lació 5: 2-05-2016: instal·lació artística amb pots de llauna, anelles i una tela.  

 

 
 

 

 

Instal·lació 6: 16-05-2016: instal·lació artística amb tres taules rodones, cossiols 

de plàstic, tubs de cartró i tires de paper de diari.  

 

 

 


