


 0-2 anys: joc funcional o 

manipulatiu

 2-6 anys: joc simbòlic

 6-12 anys: joc de regles



JOC FUNCIONAL

Repetir moltes vegades una acció

pel simple plaer d’obtenir-ne el resultat immediat

• Jocs d’exercici amb el mateix cos (arrossegar-

se, anar de quatre grapes)

• Jocs d’exercici amb objectes (llepar, mossegar)

• Jocs d’exercici amb persones (somriure, amagar-



Beneficis

Desenvolupam

ent
dels sentits

Coordinació

del moviment

Desenvolupam

ent de 
l’equilibri 

estàtic i 

dinàmic

Comprensió

del món
que 
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Autosuperaci

ó

Interacció 

social amb 
l’adult

de 

referència

Coordinació

entre la 
vista

i les mans



• Reflexos involuntaris i automàtics davant 

qualsevol estímul

• Posteriorment tornen més útils

• 2-4 mesos reacció circular primària

Competències quan ha acabat el període:

• Intenta agafar un objecte que té a la vista

• Localitza la font d’un so

• Mira objectes



• Reacció circular secundària

• El bebè manipula objectes i juguetes (millora la 

coordinació

dels moviments)

• Competències:

 Deixa caure un objecte per agafar-ne un altre

 Toca la mà d’un adult perquè activi un joc que s’ha aturat

 Estant assegut, s’inclina per cercar un objecte

en la direcció en què ha caigut

• Objectes: llepar, ensumar, tocar, mirar



• Adult: interacció social per 

mitjà de mims (“rapa rapa

moixeta”). Si s’atura, 

l’infant fa

un renou o un gest i l’adult 

els reprèn

• El nadó inicia la imitació de 

l’adult

(“fer mamballetetes”, “cinco

lobitos”)



• Competències:

 Troba un objecte amagat

 Es desplaça fins a arribar a un objecte

 Ofereix un objecte a un adult perquè el posi en marxa

 Utilitza un objecte com a contenidor d’un altre

 Deixa caure i llança objectes

• Interacció social amb adults: més protagonisme

(joc del tat, el bebè s’amaga)

Inicia accions amb una finalitat



• Competències:

 Intenta localitzar en un espai proper un objecte

que ha desaparegut encara que no l’hagi vist desaparèixer

 Estira una corda per arribar a un objecte

 Intenta activar juguetes després d’una demostració de com es fa

• Interacció social: imita gestos o moviments que no pot veure

(treure la llengua, moure els ulls)

“Provant... provant”: noves coordinacions 

d’accions 



• Competències:

 Activa una jugueta ell tot sol

 Cerca juguetes a diversos llocs

 Combina dos objectes o més a les mans

 Imita accions sense tenir-ne el model davant

• Aquest tipus d’imitació obre la porta al joc simbòlic

Les accions són representades mentalment



• Dels 2 als 6-7 anys d’edat

• Consisteix a simular situacions, objectes i personatges

que no són presents en el moment del joc

• Beneficis:

 Comprendre i assimilar l’entorn

 Aprendre i practicar coneixements sobre els rols

establits en l’edat adulta

 Desenvolupar el llenguatge

 Afavorir la imaginació i la creativitat

JOC SIMBÒLIC



• Joc presimbòlic

 Categories presimbòliques (12-17 mesos): 

comença a identificar

l’ús funcional dels objectes de la vida 

quotidiana

(beure d’un tassó buit, jaure damunt un coixí)

 Accions simbòliques sobre el propi cos (16-

18/19 mesos):

 Fa les accions anteriors però molt 

exagerades: fa que menja,

beu o dorm però de manera molt evident

Evolució del joc simbòlic



• Integració i descentració (18-19 mesos):

 El joc es refereix a escenes quotidianes i 

molt conegudes

 Aplica les accions a un agent passiu: dona 

menjar a una pepa

 Fa servir accions d’altres persones, al 

començament només

sobre si mateix: parla tot sol per telèfon

• Combinació d’actors i juguetes (20-22 mesos):

• Fa activitats sobre més d’una persona i un 

objecte:

dona menjar a son pare i a la pepa



• Inicis de seqüenciació 

d’accions: 

 Comença a representar un 

rol:

juga a mamàs i papàs

 Seqüències sovint 

il·lògiques: pentina
la pepa, la fica al llit 

i la torna a pentinar

 Encara utilitza objectes 

reals i grans

(de manera ocasional, 

miniatures)

 Comença a donar un paper 

més actiu a les pepes



• Seqüenciació d’objectes i objectes 

substituts

(des dels 30-36 mesos):

 Inclou personatges de ficció en els 

seus rols i disminueix el joc de 

ficció referit a accions quotidianes

 Al començament els esdeveniments són 

breus i aïllats, necessita objectes 

reals

 A partir dels 3 anys les seqüències 

són més llargues

i els objectes són substituïts (una 

capsa pot ser un cotxe)

 Millora la negociació amb iguals, 

però la col·laboració
és curta



• Els infants reflecteixen el 

coneixement

de la realitat que els 

envolta

• 3 categories:

 Versió simplificada de la 

realitat social: juga a les 

casetes, a les botigues...

 Juga a ser superheroi

 S’inventa els personatges

Argument del joc simbòlic



• Abans dels 2 anys

individua

l

• 2-4 anys joc paral·lel:
sembla que els infants 

juguen junts però no és 

així; el que sí que pot 

passar

és que modifiquin el joc 

per imitació

Relació amb els altres

en el joc simbòlic


