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Sobre la unitat didàctica 
La unitat didàctica “joc de la descoberta d’objectes” o “joc heurístic” és una activitat de joc, 
exploració i combinació d’objectes, ideat per la professora Elinor Goldschmied, adreçada als 
infants del segon any de vida en col·lectivitat. 
 
És una continuació i complement de “la panera dels tresors”, joc d’exploració d’objectes 
ideat per als infants del primer any de vida, de 6 a 12 mesos.  
 
Aquesta unitat de programació s’adreça, concretament, al grup d’infants d’una edat 
cronològica compresa entre els 12 i els 20-24 mesos. 
 
La seva durada màxima és de vuit mesos, que poden reduir-se d’acord amb la composició 
cronològica i les característiques del grup d’infants. Això significa que, en funció de l’edat 
dels infants que componen el grup, l’aplicació pot coincidir o no amb la temporalització d’un 
curs escolar, del setembre al juny. A cada equip educatiu correspon de determinar l’època 
del curs més indicada per a l’inici de la unitat d’acord amb el grup. 
 
Les sessions tenen una durada aproximada d’una hora i la periodicitat és, de mitjana, de dos 
cops la setmana, si bé pot variar a partir de la resposta del grup. 
 
Atesa l’edat dels infants als quals s’adreça i la globalitat de la seva evolució i de la seva 
acció sobre les persones i les coses en aquesta etapa, tenim al davant una unitat de 
programació globalitzada que afavoreix l’establiment de relacions múltiples i variades en pro 
d’un aprenentatge significatiu. 

   Del contingut de la unitat 

L’eix entorn del qual versa la unitat és l’àrea Descoberta de l’entorn, amb un component molt 
important de Comunicació i llenguatges. Atesa la globalitat amb què evolucionen els infants, 
cal tenir presents també alguns aspectes de l’àrea Descoberta d’un mateix i dels altres que 
hi estan implicats. 
 
En relació amb els continguts d’aprenentatge, convé tenir present que, en un període 
evolutiu tan primerenc, no existeixen pautes d’adquisició de continguts iguals per a tots els 
infants. La consolidació d’un aprenentatge depèn de diversos factors. Els coneixements 
s’entrellacen amb les emocions de cada infant al moment de realitzar l’activitat. Els resultats 
poden ser ben diferents d’un infant a l’altre. L’ordre que hem establert en l’apartat de 
continguts no és, per aquesta raó, un ordre cronològic d’adquisició; els continguts són 
aquests, l’ordre és orientatiu. 
 
A una persona desconeixedora de l’edat a què ens referim, pot semblar-li agosarat parlar de 
l’adquisició d’alguns dels continguts que aquí prenem en consideració; cal deixar ben entès 
que allò que un infant aprèn abans dels dos anys no és un concepte abstracte, sinó la noció 
sensòrio-perceptivo-motriu sobre la qual s’assentarà més endavant una noció abstracta. Els 
infants utilitzen les nocions molt abans que no les comprenen. El joc de la descoberta 
d’objectes, pel seu ordre i la seva sistematització, facilita l’ús dels objectes i la realització de 
les accions que posen les bases per a la formació de conceptes. Estableix també les bases 
per a l’aprenentatge d’actituds quant a la relació amb les persones i les coses. 
 
La lectura que s’ha de fer dels objectius d’aprenentatge, no ho és tant en un sentit terminal, 
és a dir, d’allò que es pretén que l’infant arribi a realitzar, sinó més aviat en un sentit 
orientatiu, és a dir: una lectura d’aspectes que facilitin el coneixement d’allò que pot fer un 
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infant d’aquesta edat, a banda del grau de realització que assoleix l’infant concret que tenim 
al davant. 
 
En les activitats d’aprenentatge es descriu l’estructura tipus d’una sessió del joc, estructura 
que, per arribar a aconseguir els objectius que es proposen, s’ha de respectar totalment en 
les seves dues parts. S’enumeren, a més, les activitats més freqüents dels infants. 
L’enumeració no pressuposa, però, que tots els infants han de dur a terme el conjunt de les 
activitats descrites ni que les mateixes activitats descrites són totes les que es poden fer. 
 
Les orientacions didàctiques són el resultat de la reflexió feta en continuades observacions 
dels infants i en freqüents converses amb les persones que inclouen el joc en les seves 
programacions. Al llarg dels anys s’han realitzat modificacions que han permès d’afinar 
millor la pràctica per a la consecució dels objectius. 
 

  Per què aquest tipus de joc?  

L’infant que es desenvolupa en un ambient normal té la possibilitat de fer, durant el primer 
any de vida, tot tipus d’experiències que li permeten adquirir coneixements importants, 
predominantment sensorials i motrius, a partir de la seva pròpia acció; una acció exploratòria 
amb la boca i amb les mans que acompanyen els objectes; accions de pipar, llepar, 
mossegar, sacsejar, picar, fregar, passar d’una mà a l’altra…, els objectes que troba al seu 
abast. A finals del primer any és capaç de manipular dues coses al mateix temps i aleshores 
inicia tímidament una intenció combinatòria explícita. 
 
L’eclosió de les possibilitats d’explorar i de conèixer el món arriba als infants quan 
assoleixen un nivell evolutiu que els permet desplaçar tot el cos, caminar i, en conseqüència, 
prolongar físicament el seu horitzó. Això s’esdevé habitualment als voltants del primer any. 
 
En aquest període, l’acció exploratòria de l’infant se centra en les mans. Ara és capaç de 
col·locar dos o més objectes junts, trobar múltiples combinacions amb resultats diferents i 
impressionar-se per les descobertes que fa. Utilitza la seva creixent i precisa coordinació de 
la vista, la mà i l’objecte, a la qual s’afegeix la seva immensa curiositat per tot allò que 
l’envolta. Aquesta capacitat, aquest tipus d’activitat, la desenvolupen tots els infants de 
qualsevol cultura i qualsevol època, sempre que les persones adultes i l’ambient els ho 
permetin. I ho fan amb tot allò  que troben a mà, no els calen joguines especials per actuar. 
 
L’acció de l’infant en la combinació dels objectes el mena a descobertes constants sobre el 
comportament dels objectes i les lleis de la natura, descobertes encara més riques com més 
variades siguin les fonts que les possibiliten. El coneixement de la realitat que adquireix 
l’infant a partir de la pròpia activitat, una activitat sorgida del seu interès, queda per sempre 
més enregistrat en el cervell i constitueix la base per a nous aprenentatges. 
 
Un grup d’infants d’aquest cicle, amb una tal capacitat exploratòria, constitueix quelcom 
característic, de vegades difícil de conduir. Per a qui no coneix l’edat, els resultats de l’acció 
infantil fins i tot poden semblar-li de desordre –“tot ho escampen”, “no recullen mai res–”; de 
fet, però, amb les diferents accions exploratòries es concentren amb una intensitat superior 
a l’esperada i desenvolupen pautes de comportament que estructuren la base del 
pensament i, consegüentment, de l’aprenentatge posterior. 
 
En un grup on només s’organitzin activitats dirigides, que possiblement mai no seran 
motivadores per a tots alhora, i sense espai per a les accions lliures individuals, es corre el 
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risc de limitar l’aprenentatge dels infants. Convé, doncs, proporcionar-los uns mitjans que els 
permetin actuar, a cadascun d’ells, d’acord amb el reu ritme i els seus interessos. 
 
El joc de la descoberta d’objectes ha estat pensat, precisament, com a resposta a aquestes 
característiques: la demanda creixent d’activitat per part dels infants i la voluntat de 
respectar el ritme individual d’acció en una col·lectivitat d’infants del segon any de vida. 
 
No és pas una metodologia en el sentit estricte del terme, sinó que es tracta d’una 
sistematització, una manera organitzada d’aprofitar l’activitat natural dels infants d’un a dos 
anys quan es troben en grup. 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 

Unitat didàctica. Joc de la descoberta d’objectes                                                                                              6/23 
 
 

Components de la programació 

Capacitats 

Capacitats a les que contribueix aquesta unitat de programació: 
  
� Progressar en el coneixement i el domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, tot 

adonant-se de les seves possibilitats. 
� Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes, per actuar 

amb seguretat i eficàcia. 
� Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i 

respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals. 
� Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que els portin cap a una 

autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social. 
 

 Objectius de cicle 

Quins dels objectius del primer cicle d’educació infantil es tenen en compte: 
 
� Establir relacions afectives positives, comprenent i apreciant progressivament el seu 

entorn immediat, iniciant-se en l’adquisició de comportaments socials que facilitin la 
integració en el grup. 

� Dominar progressivament el cos i l’adquisició de noves habilitats motrius, augmentant la 
seva autonomia en els desplaçaments, en l`ús dels objectes i l’orientació en l’espai 
quotidià. 

� Actuar sobre la realitat immediata, descobrir-ne l’organització a partir de les pròpies 
vivències i establir relacions entre objectes segons les seves característiques 
perceptives. 

 

Objectius d’aprenentatge 

� Exercitar  i demostrar la capacitat de concentrar-se en l’activitat pròpia durant uns 
minuts. 

� Agafar i manipular objectes de textura diversa fent coordinadament els moviments 
precisos per controlar-los i per deixar-los anar mitjançant moviments dirigits. 

� Coordinar els moviments simultanis de les dues mans en accions de combinació 
d’objectes: picar, encaixar, enfilar, apilar, sostenir, etc. 

� Experimentar estímuls sensorials diferents en la manipulació dels materials. 
� Desenvolupar accions pròpies del moment evolutiu relacionades amb la combinació de 

dos o més objectes: aplicar, apilotar, agrupar i separar, ficar i treure, omplir i buidar, 
encaixar, prémer, obrir i tancar, tapar i destapar, arrenglerar, travessar, fer lliscar, fer 
rodolar... 

� Actuar sobre els objectes i observar com es relacionen gaudint en la seva manipulació 
� Comprovar els diferents efectes que provoquen accions diverses sobre els objectes i els 

materials. 
� Comprovar la facilitat o la dificultat de dur a terme una acció sobre els objectes. 
� Seleccionar entre una gran varietat de materials i objectes en funció de les seves 

qualitats i agrupar-los. 
� Experimentar maneres diverses d’ordenar i d’organitzar objectes. 
� Observar els resultats de l’acció pròpia sobre els objectes: cauen, s’aguanten, entren a 

dins, travessen, no hi caben, etc. 
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� Col·laborar en la recollida de material. 
� Explorar els objectes proposats. 
� Mostrar haver iniciat la comprensió de relacions espacials dels objectes entre ells: al 

davant, al darrere, a dins, a fora, damunt, a sota, al costat… 
� Mostrar un inici de comprensió de la successivitat o continuïtat dels fets i una certa noció 

del temps, abans i  després, mitjançant les accions pròpies. 
� Identificar sensorialment qualitats perceptibles dels objectes: formes, textures, pes, 

temperatura, dimensions, color, lluentor. 
� Observar un objecte en posicions diverses: frontal, per sobre, per sota, dret, tombat, etc. 
� Posar atenció i interpretar les intencions i els senyals comunicatius de l’educador o 

l’educadora. 
� Localitzar els objectes, guiant-se per les orientacions verbals ofertes per l’educador/a. 
� Utilitzar algunes paraules relacionades amb l’activitat de joc en el seu contacte amb la 

persona adulta: nom dels objectes i dels companys i companyes; alguna forma verbal 
com ara “té!”. 

� Experimentar la reversibilitat per mitjà de l’acció (omplir-buidar). 
� Relacionar una acció (treure, per exemple) amb el resultat que n’obté (buit). 
� Demostrar que s’han entès les paraules que designen quantitats (un, cap, etc.). 
� Experimentar nocions de quantitat mitjançant l’agrupament d’elements i comparar les 

agrupacions. 
� Comparar qualitats: igual/no igual. 
� Afegir o treure objectes d’un a un, en un conjunt. 
� Identificar l’absència, o la negació, d’unes qualitats o d’un objecte (“no hi és”, no n'hi ha 

cap”). 
� Manifestar curiositat envers els objectes i participar amb interès en les activitats 

manipulatives. 
� Adquirir iniciativa en l’activitat de combinar objectes i en la manera de recollir-los. Actuar 

d’una manera espontània. 
� Insistir en una acció que interessa fins a reeixir en el resultat desitjat. 
� Establir les bases per a una acció de cooperació amb els companys i les companyes i la 

persona adulta. 
� Adquirir l’hàbit d’endreçar els materials de joc després d’haver-los utilitzat: un lloc per a 

cada cosa i cada cosa al seu lloc. 
 

Continguts 

Descoberta d’un mateix i dels altres 

� Coordinació dinàmica: control en els desplaçaments i els canvis posturals. 
� Coordinació de moviments manuals precisos, efectuats en la prensió, en l’acció 

d’amollar, en la connexió i en l’encaixament dels objectes. 
� Participació amb iniciativa, constància i satisfacció en les activitats. 
 

Descoberta de l’entorn 

� Ús d’accions ordenades realitzades en la combinació d’objectes: ficar, treure, omplir, 
buidar, afegir, transvasar, posar, deixar anar, amuntegar, empilar, arrenglerar, aparellar, 
empènyer, balancejar, separar, aproximar, fer girar, fer lliscar, fer rodolar, travessar, 
estirar, encongir, encertar, equilibrar, alçar, transportar, individuar, comparar, 
seleccionar, recollir, classificar, endreçar. 
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� Establiment de relacions entre els objectes tenint en compte les qualitats (sensorials i 
dinàmiques) i la quantitat (correspondències, comparacions). 

� Localització dels objectes i les persones per mitjà de les orientacions donades per la 
persona adulta. 

� Respecte envers normes senzilles de convivència i creació d’hàbits de col·laboració i de 
regulació de la pròpia acció. 

� Establiment de relació entre la pròpia acció i el resultat que se’n deriva. 
� Nocions espacials relacionades amb l’orientació estàtica dels objectes respecte al propi 

cos i respecte a altres objectes: davant, darrere, aquí, allà, dins, fora, el costat, l’altre 
costat, damunt, sota. 

� Nocions temporals elementals relacionades amb l’ordenació de la pròpia activitat: abans, 
després, principi, final, durada.  

� Creació d’una base per a l’adquisició de nocions elementals: de quantitat (un, dos, 
molts), d’absència o negació (cap, no és, etc.), d’identitat (igual que), d’addició (afegir, 
més), geomètriques (línies, superfícies, volums). 

� Iniciació al coneixement de les qualitats perceptives dels objectes: formes, textures, pes, 
dimensions, color. 

� Iniciació al coneixement de les propietats dels objectes en entrar en contacte els uns 
amb els altres: capacitat, moviment, adequació, flexibilitat. 

Comunicació i llenguatges 

� Observació dels diferents senyals comunicatius, el gest i l’entonació, emesos per la 
persona adulta. 

� Interpretació del significat dels senyals comunicatius emesos per la persona adulta 
mitjançant el gest, l’actitud o la paraula. 

� Reconeixement del vocabulari propi que designa quantitat o grandària. 
� Utilització de diversos tipus de comunicació pre-verbal: gestos, sons, actituds. 
� Ús de noms i d’algun verb en situació de comunicació. 
 

Metodologia 

Les activitats 

Les activitats del joc de la descoberta d’objectes s’emmarquen dins una sola estructura 
formal que es repeteix de la mateixa manera al llarg de totes les sessions; els objectius es 
mantenen en el transcurs de tota la programació. Aquesta estructura la constitueixen dos 
blocs d’activitats que es desenvolupen un a continuació de l’altre. El primer l’anomenem 
“exploració”: les activitats dels infants són espontànies. El segon bloc s’anomena “recollida”: 
les activitats dels infants s’orienten directament per l’educador/a. Els dos blocs estan 
entrellaçats de tal manera que es fan i es viuen com un de sol, si bé en realitat els objectius 
de cada un d’ells i el tipus d’actuació dels infants i les persones adultes són específicament 
diferents en cada bloc. 
 
Parlem, per tant, d’una sola activitat d’aprenentatge que manté la mateixa estructura, sessió 
rere sessió, en el transcurs de gairebé vuit mesos. Al mateix temps, però, parlem de moltes 
activitats d’aprenentatge que realitzen els infants dins d’aquesta estructura, cadascun d’ells 
d’acord amb el seu propi ritme de progrés. No hi ha una gradació d’activitats marcada per 
l’educador/a en la primera part del joc. Sí que es dóna, en canvi, una intervenció verbal 
adequada en funció dels avenços manifestats per cada infant en la segona part del joc. Tot 
seguit descriurem la configuració d’una sessió tipus. 
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Primera part de l’activitat, l’exploració i la comb inació d’objectes.  

L’activitat és lliure i espontània. La intervenció de l’educador/a, si té lloc, és imperceptible. 
 
Tot infant, en situació normal, se sent atret pels objectes que té al davant. Generalment 
observa uns instants abans d’actuar, a continuació selecciona, decideix què agafa i 
comença a actuar. La seva actuació és lliure i espontània, no rep cap orientació. 
 
Els infants actuen per separat, 
tot i que se saben presents els 
uns als altres. És la manera de 
fer pròpia de l’edat. Cadascun 
treballa al seu ritme. L’actitud 
que els caracteritza en aquesta 
primera part és la concentració 
en l’acció. El tret més 
sorprenent és el silenci i la 
calma que es respira en 
l’ambient del grup, que només 
trenca el so dels objectes entre 
ells i alguna paraula o algun so 
d’un infant integrat en l’acció. 
 
Cadascun efectua les seves 
combinacions de material i en 
el transcurs de l’exploració fa descobertes. La repetició de les accions i dels resultats el 
condueixen a l’aprenentatge d’unes maneres de fer, d’unes primeres nocions i d’unes 
primers actituds. 
 
Tot seguit enumerem algunes de les accions que realitzen espontàniament els infants i que 
a mesura que les exerciten aconsegueixen que sigui més sòlida la base dels seus 
aprenentatges, i, al costat de cada acció, aventurem quin pot ser el resultat que l’infant hi 
troba: 
 
� Picar un objecte amb un altre. Resultat: sons distints, força manual de diferent grau. 
� Intentar ficar un o més objectes dins d’un altre. Resultat: hi entren, desapareixen de la 

vista; en un cilindre, per exemple, hi entren per dalt, desapareixen dins seu i tornen a 
sortir-ne per baix (permanència de l’objecte). L’infant, però, sap que l’objecte és dins; no 
hi entren o perquè són massa grossos o bé perquè tenen el mateix diàmetre, etc. 

� Afegir, és a dir, posar-ne un, un altre, un altre…, posar-ne més. Resultat: l’acció de 
sumar. 

� Omplir, és a dir, ficar diversos objectes dins d’un altre fins que vessin (un pot ple de 
cabdells de llana). Resultat: objectes que mantenien una distància queden tots en 
contacte i com a conjunt adquireixen formes diverses i ocupen un espai diferent. Suma, 
unió. També pot omplir un recipient de paret baixa col·locant-hi ordenadament una peça 
al costat de l’altra. 

� Treure un o diversos objectes, amb la mà, d’un a un o bé tots alhora; buidar, abocant allò 
que és al contenidor (claus de pany de dins d’un pot, per exemple). Resultat: pot buit; 
maneres distintes de fer-ho; so diferent d’acord amb el tipus de material. 

� Transvasar, passar d’un contenidor a l’altre, és a dir, fer simultàniament les accions 
d’omplir i buidar. 

� Posar, col·locar, suament un objecte sobre un altre. Control motriu manual i resultats 
molt diversos: es manté, cau, etc. 
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� Combinar objectes amb alguna part del cos: encongir tot un tros de cadena dins la mà. 
Resultat: hi cap, no hi cap (en funció de les mides de la cadena). Penjar cèrcols del braç, 
com si fossin braçalets; penjar cadenes o cintes al clatell o als peus. Resultat: 
coordinació de les dues mans; es posen en joc una banda i l’altra del cos, totes dues 
necessàries perquè quedin penjades; diferències de llargada: per una banda penja més 
que per l’altra. 

� Deixar anar, deixar caure, un objecte sobre un altre des d’una certa distància. Resultat: 
un so determinat, d’acord amb els materials; en funció de com cau l’objecte, aquest pren 
una forma diferent cada vegada. 

� Amuntegar objectes, iguals o diferents. Resultat: una pila, d’infinites formes possibles. 
� Empilar objectes l’un sobre l’altre, tot buscant mantenir-los en equilibri. Resultats: 

imprevistos. I un exercici de precisió manual extraordinari. 
� Arrenglerar objectes similars o diferents. Buscar-hi una certa alternança: tap + anella + 

tap + anella + tap, etc., per exemple. Resultat: fileres d’objectes molt variades. 
� Aparellar dos tipus d’objectes, associar objectes per parelles, l’un al costat de l’altre, més 

d’una vegada. Resultat: primeres correspondències. 
� Empènyer un objecte amb un altre arrossegant-lo (una tapadora amb una agulla 

d’estendre, per exemple) o fent palanca (una cullera i la tapa d’una capsa). Resultat: 
utilització d’una eina que prolonga l’acció de la mà. 

� Empènyer objectes cilíndrics o esfèrics. Resultat: rodolen, s’escampen, s’allunyen. 
� Pitjar un objecte amb els dits per ficar-lo dins d’un altre que ofereix una certa resistència. 

Els resultats depenen de la pressió que exerceix: no hi entra, hi entra però no pot tornar-
lo a treure, n’hi fica un altre que li fa moure el primer. 

� Fer oscil·lar, o balancejar linealment, o fer girar circularment (trossos de cadena 
sostinguts amb la mà). Resultat: el moviment del pèndol o de la circumferència 
experimentats en la seva pròpia acció; percepció visual d’un fet fascinador. 

� Transformar l’aparença externa d’un objecte (una cinta, una cadena, un tros de roba) per 
mitjà d’estiraments o encongiments. Resultats sorprenents: la cadena es fa petita, més 
curta, més ampla, es pot agafar, cap tota dins de la mà, queda com un petit piló.... 

� Amb les dues mans fer voltar una cadena, o cinta, que porta un objecte enfilat. Resultat: 
l’objecte no cau, els moviments que fa no són els mateixos que quan l’agafa directament 
amb la mà, s’ha de fer un esforç especial perquè la cadena giri, etc.; la percepció 
d’aquest fet fascina. 

� Col·locar una cadena o una cinta al llarg de l’aresta d’una taula. Resultat: comparació, 
procediment per mesurar, etc. 

� Separar o allunyar uns objectes dels altres. 
� Aproximar-los o arribar-los a ajuntar. 
� Fer lliscar. 
� Fer passar per dins d’un objecte foradat, travessar, qualsevol altre objecte. 
� Fer rodolar 
� Estirar. 
� Encongir. Encertar un blanc, fent punteria. 
� Equilibrar... 
 
Aquests són només alguns exemples de la gran quantitat d’accions que poden realitzar els 
infants, totes elles significatives, perquè parteixen dels seus propis coneixements. 
 
El temps  habitual de durada de la primera part és de prop de 25 minuts i el determina el 
grau de concentració dels infants en l’acció. L’educadora el redueix quan es produeixen 
circumstàncies que impedeixen de concentrar-s’hi. 
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Segona part de l’activitat, la recollida 

El pas a la segona part del joc es decideix en funció dels primers infants que mostren indicis 
de cansament en el joc lliure. Quan això succeeix s’ha de començar a retirar alguns 
contenidors, els que no s’utilitzen. L’educadora pren les bosses, torna a asseure’s, i, des de 
la seva posició convida l’infant desvagat a recollir. Agafa l’obertura de la bossa amb les dues 
mans i l’ofereix expressament. L’activitat de recollida dels primers infants serveix de model 
per al altres, que s’hi van sumant tan bon punt s’hi senten atrets.  
 

Durant la recollida, les bosses 
resten obertes i sempre al 
mateix lloc: davant de 
l’educadora, l’una al costat de 
l’altre o bé l’una a la falda i 
l’altra als peus, i una a cada 
costat, per poder oferir-les amb 
les mans quan els infants s’hi 
acosten. Això els facilita la 
localització de la bossa i l’acció 
de classificar al llarg del seu 
constant i repetit anar i venir.  
 
L’educador/a encamina 
verbalment, i amb el gest, 
l’activitat dels infants perquè 
fiquin dins la bossa tots els 
objectes escampats per terra. 

Utilitza petits comentaris, frases curtes o paraules i el gest, que orienten l’activitat de 
recollida i les adreça directament a cada infant. L’orienta verbalment perquè trobi la bossa 
apropiada amb l’objecte que porta a la mà i perquè reculli objectes de terra mentre n’hi 
quedin. Es tracta d’una invitació constant a la classificació: aquest material i no un altre, i a 
la correspondència: a cada bossa s’hi correspon el seu material. 
 
Tot seguin enumerem algunes de les accions que poden efectuar els infants motivats i 
orientats per l’educadora. El fet que cada acció de l’infant l’acompanyi la formulació verbal 
afavoreix l’aprenentatge de procediments i d’algunes nocions: 
 
� Caminar: Exercita la darrera gran conquesta motriu, caminar: fa passos i més passos tot 

anant i venint. 
� Individuar: en la major part de viatges només duu un objecte. 
� Acumular: d’altres vegades acumula diversos objectes iguals dins d’un contenidor i 

aprofita el viatge per abocar-los tots junts a l’interior de la bossa. 
� Ajupir-se. 
� Portar objectes en una sola mà o en cadascuna de les mans al mateix temps. 
� Alçar objectes de terra. 
� Transportar l’objecte des del punt on és fins a la bossa corresponent. 
� Adoptar diverses maneres de ficar objectes dins la bossa: amb la mà directament, o des 

d’un contenidor emplenat prèviament, aquest és el més habitual; amb la boca: de la mà a 
la boca i de la boca a la bossa; dret, agenollat, assegut; etc. 

� Seleccionar a mesura que entén que el mestre o la mestra vol objectes específics i no 
pas qualsevol objecte, selecciona el material i agafa intencionadament una cosa i no una 
altra. 

� Buscar la bossa que correspon al material, d’entre les quatre possibles. 
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� Complaure’s: a satisfer el desig de l’educador/a, que, al seu torn, li mostra satisfacció per 
la feina feta. 

 
En aquesta part del joc, la 
utilització d’un llenguatge acurat 
per part de la persona adulta 
ajuda als infants a formular les 
nocions que ells estan 
configurant amb la seva acció: 
indica el nom del material, 
verbalitza el lloc on es troba en 
relació amb d’altres objectes, 
n’esmenta la quantitat, al·ludeix 
a l’acció que fa l’infant, li mostra 
la bossa corresponent i el 
convida a introduir-hi l’objecte. 
Les situacions i les frases es 
repeteixen i es tornen a repetir, 
sense fatiga, i s’hi dóna el 
contingut, l’entonació i el gest 
adequats per a cada cas. 
 
A continuació assenyalem el tipus de comentaris que s’han de fer per orientar la recollida i 
que normalment van acompanyats pel gest: 
 

- Mira, sota la cadira hi ha dues tapadores, porta-les! 
- En aquell racó encara hi queden tapadores, les vas a buscar? 
- En tens una als peus, agafa-la! 
- Mira, al costat d’en Joan hi ha dos rul·los! 
- Aquesta no és la bossa de les claus… Quina és? Mira! És aquesta! 
- Busca més cons, Maria! Mira, darrere dels coixins n’hi ha molts.  
Per què no els portes? Porta, porta el cilindre! 
- Ui!, que hi portes aquí? Quantes anelles! 
- Més cadenes? Fica-les aquí dins! Gràcies! 
- Ui!, tota la mà plena de pedres? Au, fica-les a la bossa! 
- Ja està!  
- Ja no n’hi ha cap! S’ha acabat! 

 
Són els infants els que ho han de recollir tot. En finalitzar, s’han de desar les bosses al seu 
lloc a la vista dels infants, que s’adonen que l’activitat s’ha acabat. 
 
El temps  que empren habitualment els infants en aquesta segona part del joc de 20 a 25 
minuts. 
 

L’espai 

 
L’espai-escenari sol ser la sala habitual de joc dels infants, tanmateix també poden utilitzar-
se altres sales o alguna zona de la llar d’infants, lliure i prou recollida, que sigui àmplia, 
silenciosa i que no generi interferències durant l’activitat. Amb enginy es poden crear 
condicions aptes per a aquest joc en un dormitori, gairebé sempre poc aprofitat, o en una 
zona del vestíbul. 
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L’espai destinat a l’activitat ha d’estar delimitat clarament, lliure d’un altre material de joc que 
pugui distreure l’atenció dels infants. És recomanable de posar-hi estores, que ajuden a 
reduir el soroll i poden servir per demarcar la zona de joc de cada infant. 
 
Durant el desenvolupament de la sessió, és preferible que els infants es distribueixin per tot 
l’espai disponible; convé evitar que estiguin massa a prop entre ells perquè no es destorbin i, 
alhora, prou distants l’un de l’altre perquè es concentrin millor en l’activitat. 
 

El temps 

 
S’ha de triar el moment més adequat del dia per jugar-hi, quan els infants estan tranquils i 
tenen cobertes les seves necessitats d’alimentació, descans i benestar. 
 
El còmput de temps que s’ha de preveure per a l’activitat és d’una hora, aproximadament; a 
cop d’ull podríem dir mitja hora per a l’exploració i mitja hora per a la recollida, encara que 
mai no és exactament així. Podem trobar sessions d’un quart i en podem trobar d’altres que 
passin d’una hora. 
 
En aquesta qüestió és convenient ser molt estricte i al mateix temps molt flexible. S’ha 
d’iniciar la recollida tan bon punt un o dos infants han exhaurit les seves possibilitats 
d’exploració, i no esperar més. És bo saber que cada dia és diferent. No hi fa res d’anar 
recollint amb uns infants quan encara n’hi ha d’altres que es troben en plena activitat 
exploratòria. Aquests, però, a la fi també hauran de recollir el material amb què juguen per 
més que els agradi de continuar. Decidir que s’ha d’acabar  i fer-ho en el moment més 
oportú pertoca a l’educador/a, també el final de l’exploració mentre que el final de la recollida 
ve donat per la mateixa activitat, quan no queda res per terra. 
 
En relació amb l’aprenentatge del temps convé saber que els infants prenen consciència de 
l’ordre cronològic dels fets abans de tenir consciència de duració i que, per tal de facilitat 
aquest aprenentatge, és imprescindible la regularitat en el desenvolupament i conducció del 
joc. Convé marcar clarament les tres fases: 
 
� L’inici: el material està distribuït per terra. 
� El pas d’exploració a recollida: paper actiu de l’educador/a que convida a alguns infants 

a recollir; primers infants que recullen. 
� L’acabament: bosses plenes; terra sense objectes; bosses que la persona adulta desa al 

seu lloc. 
 

L’ambient 

 
La presència de l’educador/a al llarg de tot el joc és essencial per donar seguretat a l’acció 
dels infants i per assegurar un ambient general relaxat en què cada infant  trobi les 
condicions òptimes per al seu treball. 
 
És important que durant l’activitat hi hagi silenci i s’ha d’aconseguir crear i mantenir 
l’atmosfera de calma que acostuma a acompanyar aquest tipus de joc. Només en un 
ambient tranquil es pot desenvolupar la concentració dels infants en la seva pròpia acció. 
També s’ha de mantenir el clima de tranquil·litat quant al temps de què es disposa: cap 
infant no ha de sentir-se apressat, però tampoc no ha de tenir en cap moment la sensació de 
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perdre el temps. En aquest sentit és fonamental veure i decidir encertadament el moment de 
començar la segona part del joc, perquè molts fracassos en la recollida es produeixen per 
començar-la massa tard i haver deixat alguns infants vagant desocupats durant uns minuts. 
En aquest cas, els costa concentrar-se novament. En tot moment i per a tots els infants, ha 
d’haver-hi un ambient d’activitat. 
 
Si per algun motiu l’ambient s’enrareix de manera que es veu difícil d’encarrilar-lo novament 
cap a la calma, independentment del punt en què es troba el joc, cal decidir acabar-lo, amb 
energia però amb tot el tacte que demana una situació així. En aquests moments la 
intervenció de l’educador/a resulta necessària per iniciar una altra activitat relaxant i positiva. 
És contraproduent practicar el joc si no es gaudeix d’un ambient tranquil. 
 

Paper de la persona educadora en el decurs de l’exp loració 

 
El paper de l’educador/a és diferent en les dues parts del joc. Durant la primera part, des de 
la seva posició estratègica, es manté en una actitud aparentment passiva, si bé la inactivitat 
no és tal perquè és aquesta presència la que fa que tot funcioni. Aquesta  és la seva 
ocupació principal: assegurar que tots els infants estan actius i que la seva activitat és 
positiva. Per assegurar-ho cal actuar decididament i discretament amb cadascun dels infants 
que ho necessita; buscar amb ells les estratègies que el condueixin a l’acció positiva. 

 
Amb l’actitud d’observació es 
poden estudiar les activitats 
d’un infant en particular, o bé 
considerar l’oportunitat o la 
inoportunitat d’un tipus de 
material o d’una combinació 
d’objectes proposada. 
Tanmateix, l’observació d’un 
infant o d’un fet concret no li ha 
de fer perdre en cap moment la 
visió de la globalitat, de 
l’activitat de tots els infants al 
llarg de la sessió. 
 
La seva intervenció, quan cal, 
és discreta i s’adreça a resoldre 
diligentment qualsevol 
incidència: insinuar amb el gest 

l’acció de combinar dos objectes a un infant que no aconsegueix sentir-se atret pel material 
que s’ha d’explorar; reordenar el material, quan queda massa apilonat i per això crea 
conflicte als infants que s’amunteguen, o al contrari, quan està tan escampat pel terra de 
manera tan poc atractiva que no convida a usar-lo; atendre les necessitats físiques que es 
presentin, canviar o mocar un nen, per exemple, i fer-ho de manera que provoqui el mínim 
soroll i la menor interrupció possible; respondre a la sol·licitud d’algun infant i encoratjar-lo 
novament a l’activitat; evitar que un infant destorbi els altres i mantenir-lo a prop seu, tot 
insinuant-li una possible combinació d’objectes; aturar accions destructives del material i 
encaminar l’infant cap a una activitat positiva, com ara oferir-li un contenidor perquè hi fiqui 
el material que té  a les mans. 
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La intervenció ha de permetre atendre els infants fins allà on els calgui, però mai no s’ha 
d’interposar en el camí de la seva autonomia. Per aquest motiu la temptació d’intervenir en 
l’activitat, a banda de les situacions esmentades abans, s’ha de defugir. La concentració 
dels infants és tan gran que no solament fa innecessària la intervenció sinó que aquesta 
esdevé contraproduent i tot. 

 

Paper de la persona educadora en el decurs de la re collida 

 
Contràriament, en el transcurs de la segona part del joc, el paper de l’educador/a és 
manifestament actiu. Decideix el moment de començar la recollida en funció dels primers 
infants que mostren indicis de cansament. Retira alguns contenidors, els que no s’utilitzen. 
Prepara les tres o quatre bosses buides, s’asseu i convida el primer infant desvagat a recollir 
el material. 
 
La millor manera de convidar l’infant és donar-li un objecte i indicar-li amb un gest, o una 
paraula, que l’ha de ficar dins la bossa oberta que li ofereix. No és aconsellable dir “qui 
m’ajuda?” perquè és una invitació genèrica, no personalitzada, poc motivadora i que pot 
destorbar l’activitat dels altres. 
 
En parlar a un infant no convé fer-ho en veu alta per no interferir el joc dels altres, que 
encara estan concentrats en l’acció. Cal adreçar-se personalment a cada infant i parlar a ell 
sol, potser amb gestos i mirades significatives quan el té lluny i a cau d’orella quan el té a 
prop. Les intervencions verbals són breus, però decisives i contundents, sempre referides a 
l’acció o el gest concrets que fa o ha de fer l’infant en aquells precís moment. 
 
El llenguatge acurat en aquesta part del joc ajuda els infants a formular les nocions que ells 
estan configurant amb la seva acció. 
 
Tots el objectes tenen nom. Cal dir-lo sempre correctament i, fins i tot en el cas d’objectes 
inespecífics  -bocins de materials que s’aprofiten i no tenen un nom determinat-, convé 
trobar-los el nom més adequat. Totes les persones adultes que intervenen en un mateix 
grup d’infants han de posar-se d’acord per establir el nom de cada peça i anomenar-la 
sempre igual. 
 
Si algun infant encara està entretingut jugant, se’l deixa fer el màxim de temps possible 
mentre els altres s’ocupen en l’activitat de la recollida, però al final ell també recull el seu 
material. 
 
Els més petits, de 12 a 13 mesos, entenen ben aviat que l’educador/a vol la recollida dels 
objectes, però al començament no s’adonen que el que vol són objectes específics. La 
funció de l’educador/a, quan els orienta en aquesta part, consisteix precisament a capacitar 
els infants per seleccionar, veure diferències i similituds. És un primer pas per aprendre a 
classificar. 
 
Convé evitar, sigui com sigui, una actitud passiva; per exemple, no n’hi ha prou d’esperar 
amb la bossa oberta a les mans que vagin venint els infants amb els objectes per ficar-los 
dins. En algunes ocasions aquesta activitat funcionarà, sobretot quan els infants ja han 
adquirit experiència en el joc, tot i que la major part de vegades és necessària la intervenció 
verbal per encoratjar la recollida. I sempre ho és per ajudar els infants a conceptualitzar les 
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seves accions; per exemple, fer veure les diferències i les similituds que hi ha entre els 
objectes en aquests moments capacita l’infant per seleccionar. 
 
En la recollida és convenient no rebutjar res que porti l’infant, tret de si porta quelcom que no 
pertany al joc; l’ha d’orientar verbalment perquè ell mateix trobi la bossa on li correspon ficar 
allò que porta i, en ficar-ho dins, no li ha de fer cap comentari d’aprovació, sinó, a tot estirar, 
un gràcies. És important  donar les gràcies acompanyades amb un somriure de complaença 
per l’acció de l’infant. Això respon a l’actitud que cal potenciar de col·laboració en la tasca 
d’endreçar la sala i el material. 
 
Quan vol dipositar l’objecte que porta, l’infant ha de triar entre quatre bosses. No sempre és 
fàcil encertar-la. Li cal l’orientació verbal i també poder mirar dins per assegurar-se d’allò 
que hi ha . A les primeres sessions, i sobretot amb els infants més petits, és recomanable fer 
la recollida selectiva: primer un material, després un altre, després un altre. D’aquesta 
manera només es té una bossa oberta; quan l’infant li porta un material que no correspon al 
que està recollint, l’hi accepta, se’l col·loca a la falda i li diu “després”, “aquest després”, “ara 
porta’m…”. Aquesta actitud facilita a l’infant la comprensió de la selecció i classificació que 
s’està fent. 
 
Arribat el punt de la recollida, les bosses són molt atractives: es van omplint i mantenen els 
objectes mig ocults. Als infants se’ls permet de mirar-hi a dins per estimular-los a continuar 
guardant els materials que encara queden pel terra, però no se’ls permet de treure cap peça 
un cop ha estat introduïda dins la bossa. 
 
Són els infants que recullen tot el material fins que el terra de la sala queda net. 
L’educador/a no agafa cap objecte, dedica totes les seves estratègies i energies a mantenir 
viva la motivació dels infants per l’activitat. Una activitat d’altra banda, ben apropiada als 
interessos que manifesten en aquesta edat. 
 

 

Agrupament 

 
És bo de fer el joc amb un nombre reduït d’infants. Se n’aconsellen prop de vuit, o deu pel 
cap alt; també es pot fer amb menys. 
 
Si el grup d’infants on s’aplica el joc és d’edats heterogènies, les diferències en la seva 
actuació s’adverteixen al llarg de totes les sessions. Al principi és als més petits que els 
costa una mica més d’entendre els objectius del joc; cap al final són, per contra, els més 
grans (entre 20 i 24 mesos) que comencen a introduir una nova dimensió en la combinació 
dels objectes: la imaginació (una tapadora i un bigudí poder ser, per exemple, un plat i una 
cullera); llavors l’interès que l’infant sent pel material propi del joc de la descoberta canvia 
d’objectiu. És el moment de passar a una programació més adient al període evolutiu 
d’aquests infants i de mantenir el joc de la descoberta d’objectes per als menuts per als 
quals encara és útil. 
 
Com en totes les activitats amb  els infants d’aquesta edat és important de donar valor, per 
sobre de tot, a l’establiment d’una relació positiva amb la persona adulta. És la base perquè 
la resta d’aspectes es desenvolupin. 
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Quan hi ha algun infant que per la raó que sigui no s’avé amb el joc ni el clima del treball, 
convé situar-se a prou seu fer-li suggeriments, s’ha de procurar buscar estratègies perquè 
s’interessi per l’activitat i, sobretot, convé evitar que destorbi la resta d’infants. 
 

El material  

 
Cal disposar de tot el material necessari abans d’iniciar la primera sessió. D’aquesta manera 
s’assegura una selecció apropiada dels elements convenients per a cada ocasió i, alhora, 
s’evita la monotonia en la presentació freqüent i repetida dels objectes. 
 
El recull del material demana temps, imaginació i, sobretot, motivació. I no és una feina 
d’una sola personal, sinó com més persones hi hagi millor, especialment de les que hi estan 
implicades i interessades més directament, és a dir: de la resta del personal del centre, i les 
famílies. 
 
Una gran varietat de material i una aplicació correcta de les normes del joc afavoreixen 
l’activitat espontània dels infants i satisfan la seva extraordinària curiositat. Com més rica i 
més imaginativa és l’acció, més s’assegura una bona base d’aprenentatge. Com més 
freqüent es faci o com més temps duri al llarg del curs, més necessari resulta disposar d’una 
quantitat més àmplia de material. 
 
Per a un màxim aprofitament de l’activitat és cabdal el treball previ, que s’ha de fer en bona 
part fora de la sessió de joc. S’han de recollir els objectes, revisar-los, assegurar-se que es 
llencen o que es reparen els malmesos, rentar-lo si cal i pensar en nous tipus d’objectes que 
puguin ser interessants. 
 
A cada sessió, s’hi utilitzen tres o quatre tipus d’objectes, generalment quatre. La bossa de 
cada material conté, aproximadament, 50 peces. Posar-n’hi menys pot provocar problemes 
durant el temps dedicat a l’exploració i generar conflictes entre els infants; posar-n’hi més, 
en canvi, és excessiu sobretot per l’estona de la recollida. Si en una sessió es redueix el 
nombre d’infants per qualsevol circumstància, aleshores convé reduir també d’una manera 
proporcional el nombre de peces que se’ls ofereix. 
 
De la selecció dels objectes, se n’ocupa l’educador/a que la va estructurant a partir de 
l’observació feta en sessions anteriors. Els tres o quatre objectes els tria amb el criteri que, 
en cada ocasió, afavoreixi millor que els infants realitzin combinacions interessants, amb la 
intenció d’enriquir les possibilitats d’exploració. De vegades, però, l’interès que desvetllen 
alguns objectes motiva que en sovintegi l’ús, com ara en el cas dels elements metàl·lics, 
especialment de les cadenes, o bé dels cons de cartró. 
 
Així que s’ha tret tot el material de les bosses i s’ha col·locat, distribuït convenientment pel 
terra, els infants no tenen cap altra limitació ni cap altra consigna en la utilització del material 
que la de respectar-lo. 
 
Així com el material d’exploració varia en cada sessió, els contenidors són sempre els 
mateixos. El seu objectiu és permetre de ficar i treure, omplir i buidar, agrupar i separar 
objectes, aprofitant l’activitat, força repetitiva, dels infants d’aquesta edat. Dóna l’oportunitat 
de classificar a petita escala (els taps aquí, les anelles allí). A l’hora de la recollida, alguns 
infants els utilitzen per aplegar diversos objectes i dur-los a la bossa. És convenient tenir-ne 
com a mitjana tres o quatre per infant. 
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Convé recollir el material en bosses de roba no transparent perquè quan l’infant fica una 
peça a dins i li desapareix de la vista, sap que si s’ha acabat l’activitat de joc i aquells 
objectes ja no tornen a sortir, ja no els tindrà al seu abast fins que no hi hagi, una altra 
sessió. Encara que l’infant manifesti el desig de tornar a treure objectes, qui té el domini de 
la bossa és l’educador/a. Que pot deixar-li’n veure el contingut, si li sembla que és oportú, 
però no pas deixar-l’hi tocar i, sobretot, li ha d’explicar que el joc ja s’ha acabat. 
 
L’endreça de les bosses pot fer-se, un cop s’ha acabat el joc, en la mateixa sala de joc o a 
fora. S’aconsella de tenir-les penjades en ganxos o claus en un pany de paret, o bé dins 
d’una armari gran. 
 

Quins materials 

 
El material que poden utilitzar els infants per a les activitats del joc és molt variat. No és un 
material predeterminat i establert d’una manera homogènia i única, sinó que es constitueix a 
partir de les existències de l’entorn i de l’enginy i la motivació per a la recollida per part de 
les persones adultes, per això a cada país, a cada població i a cada llar d’infants el material 
que hi trobem és diferent. Són objectes que no tenen una finalitat calculada per al joc, no es 
troben a les botigues de joguines, es recuperen de materials en desús a casa o en petites 
indústries, se’n fabriquen expressament i n’hi ha d’altres que es compren. 
 
Els objectes del joc han de ser fàcilment manipulables, fets de materials variats, sòlids i 
susceptibles de ser combinats entre ells; cal evitar la proliferació de plàstic, qualitativament 
poc enriquidor i prou present a la vida diària dels infants, a favor dels materials naturals, més 
nobles; aquests són els requisits. Cada llar d’infants té, doncs, el seu material, que no 
coincideix mai del tot amb el d’una altra, enumerem a continuació a tall d’exemple, uns 
quants objectes: 
 
Prendrem en consideració dos tipus de material: el de joc (objectes i contenidors) i el 
destinat a endreçar el material de joc (bosses). 
 
 
Materials diversos 
Petites ampolles o potets de vidre gruixut. 
Cilindres de cartró, de bobines de paper o roba. 
Tapadores de llauna, de pots de conserva, llet en pols o similars. 
Cintes, vetes, cordons (de 30-35 cm de llargada). 
Capsetes de cartró, fusta o metall, de perfumeria, farmàcia, etc. 
Cons de cartró, de filatures tèxtils. 
Trossets de fusta polida (restes de fuster). 
Taps de suro, d’ampolles de cava o vi. 
Claus de pany de diferents tipus i mides. 
Claus ajuntades en petits manats. 
Clauers sense claus. 
Boixets, de punta de coixí. 
 
Material de la natura 
Petxines grans  
Pinyes de pi, buides de pinyons o bordes. 
Esponges naturals, en trossos no massa grans. 
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Còdols de mida adequada a les mans dels infants. 
Nous, castanyes o fruits similars, de mides grans, 
 
Materials comprats 
Argolles de tovalló de diferents materials i tipus. 
Anelles de cortina, de fusta o metall. 
Colzes de canonada, de coure. 
Agulles d’estendre, de fusta. 
Botons grans, d’os. 
Trossos de cadena fina, de 40-50 cm i de diferents gruixos. 
Rul·los i bigudins de perruqueria, de diàmetres diferents. 
Suradors de xarxa de pescador. 
Trossos de mànega, que facin 30-40 cm, de diàmetres i materials diferents. 
Boles de suro, de mides diverses. 
Pilotes de ping-pong o de tennis. 
Taps de desguàs amb cadena incorporada o sense. 
Cèrcols de goma, de cafetera casolana. 
 
Materials confeccionats 
Boles de llana (pom-poms). 
Petits trossos de roba, de 20-30 cm. 
 
Contenidors  Són receptacles d’una mida més gran que el material de joc i susceptibles de 
contenir unes quantes peces d’aquest material; han de ser fàcilment manipulables per 
l’infant. 
S’aconsellen: Cilindres durs, de cartró o metall, foradats per totes dues bases, pots 
metàl·lics de conserves, sense tapa, de quilo i de mig quilo, capses, de fusta o metall, sense 
tapa. 
 
Bosses  Són saquets de roba, o bé d’un material prou consistent perquè resisteixi un ús 
continu, suficientment grossos per contenir el nombre d’objectes que es demana (35 x 40 cm 
són dimensions aconsellables). S’han de poder obrir per la part superior i, alhora, cal poder-
los frunzir amb una veta o un cordó. Ha d’haver-hi tantes bosses com tipus d’objectes. És 
convenient i útil que duguin, en un lloc ben visible, el nom de la classe d’objecte que 
contenen. És millor, encara que no resulti imprescindible, que la roba de cada bossa sigui 
diferent. 
 
 

Avaluació  
 
L’avaluació té un doble vessant: el coneixement del progrés dels infants i la reflexió sobre la 
tasca educativa. 
 

Avaluació del progrés dels infants 

 
Per avaluar el progrés dels infants al llarg de les diferents sessions del joc de la descoberta 
d’objectes, emprem com a mètode de treball l’observació directa de les activitats. 
 
Les activitats d’aprenentatge es realitzen en el decurs de les dues parts del joc: l’exploració i 
la recollida. Cadascuna de les dues parts té activitats pròpies i diferenciades i, per tant, 
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observables separadament; també hi ha aspectes de l’activitat de l’infant que són comunes a 
ambdues parts. 
 
A continuació proposem una pauta, no exhaustiva sinó orientativa, dels aspectes més 
importants a tenir en compte en l’observació de l’activitat dels infants durant el joc. Convé 
saber a quin nivell es troba cada infant i, en el cas d’aparició de dificultats, convé esbrinar-ne 
la causa. 
 
 
Elements d’observació comuns a les dues parts del j oc. Ens fixarem en: 
 
� L’infant és actiu o, al contrari, si no el motiven a actuar ni els objectes ni l’entorn. 
� Fa l’activitat per iniciativa pròpia o bé li cal, per començar, un suggeriment tant per posar-

se a explorar com per realitzar la recollida d’objectes. 
� Si concentra l’atenció en l’activitat i aquesta concentració progressa al llarg de les 

sessions, o bé si li costa centrar-se i va passant d’un objecte a l’altre i perd fàcilment 
l’objectiu de l’acció que havia començat. 

� Si l’activitat positiva dura notòriament molt més temps amb uns objectes que no pas amb 
uns altres, i amb quins objectes succeeix, o si, en general, dedica un temps similar a tot 
tipus de material. 

� Si posa més interès en una part que en l’altra i en quina part és, en l’exploració o en la 
recollida, o en totes dues semblantment. 

� Si demostra que s’ho passa bé en aquestes activitats; la qualitat de concentració en el 
joc és un índex del seu plaer. 

 
 

Elements d’observació durant l’exploració. Ens fixa rem en: 

 
� Si l’activitat que duu a terme és la que correspon a l’edat o si encara està actuant amb 

procediments anteriors. 
� Exploració sensorial i reconeixement de cadascun dels objectes per separat. 
� Utilització prioritària de la boca com a òrgan d’exploració. Les mans, com a instruments 

de coneixement, queden en segon terme. 
� Observació simultània de dos objectes, comparant-los i buscant-hi semblances i 

diferències, però sense arribar a combinar-los. 
� Si en les seves accions construeix o si dispersa, llançant els objectes o clavant cops o 

prenent les coses dels altres infants, i per què: si s’asseu a terra i se centra en uns 
materials o bé, per contra, roda tot trepitjant peces sense parar atenció a allò que fa. 

� El grau de creativitat i recerca en la combinació d’objectes; qualitat de les descobertes 
que realitza d’acord amb el tipus de combinacions que va configurant; quantitat i 
diversitat d’exploracions (confrontar-ho amb les activitats descrites a l’apartat d’activitats 
d’aprenentatge). 

� La intensitat amb què es dedica a la combinació d’objectes; si s’esforça per resoldre 
dificultats o si abandona fàcilment així que apareix la primera complicació. 

� Si en iniciar el joc observa molt tota l’oferta, mira què fan els altres infants però no es 
decideix a entrar en acció o bé s’hi decideix després de molta estona; o, al contrari, 
comença ràpidament a actuar, sense que aparentment s’ho pensi gaire. 

� Si és dels primers a perdre interès o si, abstret i molt interessat en l’exploració, és dels 
últims a acabar l’activitat de la primera part; si sempre li cal el suggeriment de 
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l’educadora per començar la recollida o si ell s’hi posa per iniciativa pròpia, encara que 
ho faci més tard que els altres 

 
 

Elements d’observació durant la recollida. Ens fixa rem en: 

� Quan i com entén que se li demana de recollir tot el material. 
� Quan comença a entendre que no només se li demana de recollir, sinó que el que se li 

demana és que reculli uns objectes específics (per exemple comprovar quan mira de 
trobar la bossa adequada i no fica indiscriminadament un objecte a la primera bossa que 
li ve a tomb). 

� Si s’orienta fàcilment amb les paraules de l’educadora per localitzar els objectes, o, al 
contrari, si sembla que no ho entén i recull sense com va ni com ve. 

  Avaluació de la tasca educativa 

 
A més de l’avaluació de l’aprenentatge individual dels infants cal fer, també, una avaluació 
de la tasca educativa de l’educadora: les condicions generals de l’activitat, el seu procés i el 
progrés al llarg de les sessions. Una avaluació que possibiliti l’anàlisi i la modificació de les 
condicions que menen a la millora global de l’activitat. 
 
És important de revisar periòdicament la marxa del joc, sobretot quan l’activitat no es 
considera reeixida, i procurar, aleshores, de trobar-ne les causes. Un cop  descobertes, 
s’han de formular noves estratègies a la recerca d’un desenllaç positiu de l’activitat per a tots 
els infants. 
 
És aconsellable que, de tant en tant i en la mesura de les possibilitats, algú extern al joc 
enregistri en vídeo l’activitat a fi de facilitar la tasca d’anàlisi i autoavaluació. 
 
Proposem unes qüestions per reflexionar sobre la marxa d’una sessió en concret, sobre la 
realització de l’activitat en el decurs de totes les sessions i sobre l’oportunitat de la seva 
aplicació dins la programació. 

Aspectes generals 

 
� El material: si els tres o quatre elements que es proposen a cada sessió tenen prou 

facilitat i atractiu combinatori; si la quantitat de peces ofertes és d’adequada al nombre 
d’infants d’aquella sessió; si es disposa, en conjunt, de prou varietat de materials per fer 
una oferta sempre diversa i interessant. 

� Els infants: si tot el grup és actiu o hi ha algun infant que necessita ajut per motivar-lo a 
l’acció; si el nombre és adequat o bé resulta excessiu; les condicions físiques i 
emocionals al moment de començar i durant l’activitat. 

� El temps: si el moment del dia destinat a l’activitat és el més oportú; si el temps global és 
l’adient; si s’allarga massa la primera part i queden moments buits d’activitat per a alguns 
infants i, en seqüència, s’enrareix el clima de treball. 

� L’espai: si és prou ample perquè cada infant actuï sense ser molestat; si ha estat ocupat 
en la seva totalitat durant el joc, és a dir, els infants distribuïts d’una manera equidistant 
per facilitar la comoditat de tots; si hi ha elements externs al joc que torben o distreuen 
els infants. 
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� L’ambient: si ha estat lliure d’interferències i s’ha respirat suficient calma; a la primera 
part, si tots els infants estan actius, asseguts pel terra o drets, o, al contrari, si n’hi ha 
que deambulen i creen un clima d’enrenou que impedeix als altres de concentrar-se. A la 
segona part s’analitza si es respira una atmosfera de treball en què tots els infants es 
desplacen d’una banda a l’altra de la sala aportant objectes a les bosses. 

� La intervenció de l’educadora. En una sessió concreta s’analitza: si la intervenció s’ha 
succeït als moments clau, o si no s’ha intervingut oportunament per suggerir una 
activitat, o per tallar una situació de conflicte entre els infants, o per reordenar el material, 
o per resoldre una necessitat individual; si, a la primera part, s’ha interferit l’activitat 
autònoma de l’infant, amb la pretensió de dirigir les seves accions o parlant en veu alta a 
un sol infant i trencant, per tant, el clima de tranquil·litat que afavoreix la concentració 
dels altres; si ha utilitzat, o no el llenguatge suficient i adequat per orientar l’activitat de 
recollida a la segona part. 

Altres aspectes 

� Convé analitzar la millora de la pròpia tècnica en conduir l’activitat al llarg de les diverses 
sessions. 

� És important comprovar si, a mesura que van fent-se més sessions de joc, s’adverteix, 
en altres moments del dia, una certa inclinació dels infants a endreçar, a buscar un lloc 
on col·locar les joguines; també una concentració més gran de l’atenció relacionada amb  
qualsevol altra activitat. Aquests índexs revelen que l’aprenentatge del joc és correcte. 

� El fet de tenir una quantitat àmplia de material afavoreix amb escreix les possibilitats 
d’acció de cada infant. La situació d’activitat evita les agressions per la possessió d’un 
objecte, freqüents en grups d’aquesta edat. És recomanable analitzar aquest factor: si 
formes de comunicació agressives són o no presents durant el joc. En cas afirmatiu cal 
buscar les causes i posar-hi remei. 
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