L’escola Santa Maria, l’Escola Nova i l’escola bressol Pota Roges
formem part de la Xarxa 0-6 del municipi de Cervelló, com a pla de
formació amb el Servei Educatiu del Departament d’Educació.
Des del 2012 els tres centres educatius treballem de manera
conjunta donant continuïtat a ambdues etapes i dinamitzant
propostes relacionades.

Xarxa 0-6 del municipi de Cervelló

Reflexió inicial

Durant els cursos anteriors vam reflexionar sobre l’ús de les pantalles en la etapa 0-6, reflexionant, documentant a través
d’articles i fins i tot organitzant una trobada amb famílies amb l’Anna Ramis com a experta en aquest tema.
Si voleu conèixer el contingut, compartim l’enllaç:

Per tal de donar continuïtat a aquesta gran necessitat, aquest curs el tema plantejat ha estat el Joc, ja que és quelcom molt
important per al desenvolupament dels infants i que està quedant minvat per l’ús de les pantalles.
El nostre objectiu a través d’aquesta coordinació és compartir amb les famílies diferents recursos, idees i reflexions que
puguin donar valor a l’acció innata del joc i poder així desconnectar-nos mica en mica de les pantalles.

El Joc
El joc fa referència a l’activitat lúdica i natural que desenvolupen els infants i es considera un
element bàsic pel desenvolupament integral, a més a més, de ser una font de plaer.
El joc és i serà, com va citar Albert Einstein, la forma més elevada de la investigació. Però, quant
temps li dediquem al joc? I ens referim al joc lliure, espontani; no a activitats dirigides per un adult
com un objecte específic. Parlem d'un joc que sense ser "res" pot ser-ho tot. Un joc que
afortunadament no es mesura, ni s'avalua, ja que quan el joc s'instrumentalitza, perd el seu propòsit.
I és que en el joc desestructurat, nosaltres, els adults, no hem de plantejar-nos què o quan aprenen
els nostres fills i/o alumnes; el nostre únic paper és procurar que l'experiència de joc sigui rica i
variada.

El Joc és un dret universal reconegut per la declaració del Drets de de l’infant de l’ONU (1959).

Per què és tan important el joc pels infants?
Què els aporta?

Al currículum d’Educació Infantil, molts autors/es, pedagogs/es i professionals de l’educació coincideixen en
què el joc és una activitat vital que contribueix al desenvolupament de l’infant d’una manera significativa.
Els nens i nenes utilitzen el joc com una eina per aprendre i experimentar amb el seu entorn.

El joc permet imaginar, descobrir, experimentar, resoldre problemes o situacions amb creativitat, amb la llibertat de poder
decidir i provar noves solucions. A través del joc els infants es relacionen, es coneixen i estableixen vincles. En el joc es fan
molt presents les emocions, i els infants aprenen a autoregular-se.

De quina manera juguen els infants?
Al llarg de la vida, el joc passa per diferents fases i va evolucionant segons el moment maduratiu en el qual es troba l’infant. Aquesta evolució
que es realitza en el joc, no vol dir que es deixin de banda formes de joc anteriors, sinó que es transformen i es tornen més complexes.
Els nadons desenvolupen un joc anomenat funcional, que consisteix en la repetició d’accions que es produeixen per casualitat (agafar objectes,
colpejar-los, llençar-los, etc.) i que l’ajuden a desenvolupar aquestes habilitats motrius i sensorials i, a conèixer els objectes del seu entorn.
Al voltant dels dos anys es desenvolupa un joc més complex, tot i que els infants encara mostren molt interès pels jocs sensorials i aquells que
exigeixen una gran activitat motriu, com córrer o saltar. És en aquesta etapa quan s’inicien jocs d’imitació que afavoreixen la interacció social,
l’infant imita i representa qualsevol tipus d’activitat o d’acció i, a mesura que aquestes accions d’imitació es tornen més complexes, apareix el
joc simbòlic. Durant aquesta etapa també podem observar l’inici del joc de construcció, que consisteix principalment a combinar elements per
formar objectes i estructures més complexes. Mitjançant aquest tipus de joc s’afavoreix la coordinació motriu i l’orientació espacial.
En etapes posteriors trobem d’altres tipus de joc, com el joc reglat o el joc de construcció. En aquest tipus de joc, també anomenat joc de
regles, els infants han de desenvolupar una sèrie d’accions dirigides, amb normes, permisos i prohibicions.

L’estimulació, la novetat i la repetició són essencials per a
afavorir les bases de l’aprenentatge.
Jenny Silvente.

Així doncs, l’activitat lúdica contribueix al creixement integral del/la nen/a de forma molt efectiva i esdevé clau en el seu
desenvolupament. Mitjançant el joc els infants practiquen diferents activitats com assajar, explorar, experimentar, interactuar amb
els objectes i amb l’entorn que els envolta i, a la vegada satisfà les seves necessitats de coneixement i d’acció. Per tots aquests
motius, és imprescindible pel creixement integral dels infants el desenvolupament del joc en tots els seus entorns, no només
l’escolar sinó també en l’entorn familiar i social.
"És especialment rellevant la repetició que caracteritza el joc. Després d’un període d’exploració s’entra en una situació en què
l’objectiu és el plaer que proporciona el control i el domini del que ja sap fer, i aquest fet és cabdal per a l’aprenentatge."

Quin és el paper de l’adult?

El joc ha de ser lliure i espontani, és a dir, els/les adults/es que estem en contacte amb els infants no hem
de forçar-los a jugar a cap joc en concret, ni dir-los-hi com han de desenvolupar-lo. D’aquesta manera,
l’infant pot desenvolupar la seva creativitat amb llibertat i potenciar la seva autonomia.
Us animem als adults a deixar fluir el joc en els infants sense cap mena de limitació perquè siguin capaços
d’aprendre i descobrir l’entorn que els envolta en llibertat. D’aquesta manera re-descobrireu el món a través
de la seva mirada i del seu joc.

Per anar posant fil a l’agulla compartim aquest vídeo de 6 minuts on professionals d’arreu
del món comparteixen reflexions relacionades amb el JOC i al seu valor com a tal:
https://www.youtube.com/watch?v=ZNStKMHatLo
I si voleu aprofundir més, teniu disponible la versió llarga, amb una durada de 52 minuts:
https://www.youtube.com/watch?v=-Y_lQNJPE6s

Us recomanem el llibre Desconnectats de Míriam Tirado i Joan Turú
https://www.youtube.com/watch?v=TjNDTWcirUU

