
TASTET DE JOCS I JOGUINES:
El joc de 0 a 3 anys

A càrrec de Roser Tió i Puntí, de la botiga Eines per Aprendre



De què parlarem?

1. La importància del joc i de les joguines  

3. De 6 mesos a 1 any

4. El joc de 1 a 2 anys 

5. El joc de 2 a 3 anys  

6. Preguntes finals per reflexionar entre tots i totes 

La panera dels tresors

El joc heurístic

El joc simbòlic

2. De 0 a 6 mesos Descoberta sensorial



El joc i les joguines

El joc conducta 

espontània 

creativa

imitativa 

essencial

salut 

benestar

social 

aprenentatge
“El joc és un mitjà d’aprendre a viure i no 
un simple passatemps”

“El joc és comunicació i expressió, combinació de pensament i acció, i 
brinda satisfacció i sentiment d’èxit”



Les joguinesAfavoreixen el 
joc

Han de ser: 

• segures

• adequades a l’edat

• de bona qualitat 

• materials naturals  
i diversos

• que despertin en 
l’infant la seva 
capacitat
d’autonomia,        
d’imaginació,       
de creativitat, 
d’exploració… 



De 0 a 6 mesos

De 0 a 3 
mesos

De 3 a 5 
mesos

De 5 a 6 
mesos

vincle amb qui el/la cuida

Li reconeix la veu, 
l’olor, el tacte 

Descobreix les mans, 

els dits..., els observa i hi juga

curiositat vers els objectes

Els observa i se’ls posa a la 

boca per coneix-se'ls millor

Exemples d’objectes que

agraden: miralls i sonalls

Exemples de jocs que agraden: cançons i jocs de bressolar; i les

mantes d’activitats



De 6 mesos a 1 any

Les joguines són les eines bàsiques del 
joc, però, a la pràctica, qualsevol 
objecte pot esdevenir un estri de joc: 
de manipulació, d’exploració, de 
descoberta… 



Panera dels tresors

És important canviar els objectes de la panera quan el nen o la nena ja no hi posa interès.



D’1 a 2 anys

Juguen i exploren 

combinant objectes en descobreixen
les propietats 

Gravetat

Equilibri 

Volum

Pes



Joc heurístic

El joc heurístic és un joc de descoberta, d’investigació, d’exploració



Desenvolupament
emocional 

De 2 a 3 anys

Joc de precisió Joc creatiu

Imitar les accions de
l’adult

Desenvolupar la
imaginació

Millorar el
llenguatge

Joc simbòlic

Millorar l’habilitat i
la destresa

Superar reptes

Per exemple: encaixos,
jocs de construcció

Jocs d’experimentació

on hi intervenen tots

els sentits 

Per exemple:

plastilina, argila,

pintura, farina

Es comencen a posar
normes



Joc simbòlic



Cal que els nens i nenes tinguin moltes joguines?

Reflexions finals per pensar            
entre tots i totes

Són millors les joguines de fusta (que les que utilitzen altres materials)? 

Sexisme en el jocs i joguines? Quina posició cal prendre?

Les noves tecnologies tenen influència 
en els nens i nenes de 0 a 3 anys?


