
JUGAR ÉS UNA ACTIVITAT MOLT SERIOSA 

QUE SERVEIX PER PASSAR-HO BÉ!  

Irene Vallvé    

Deixar posada la primera foto mentre parlo que és aquest quadre: 

Quadre "Jocs de nens" pintat per Pieter Brueghel en 1560. 
S'han quantificat al voltant de 250 Nens i 86 jocs representats,                                                                        

alguns encara vigents com la gallineta cega, les tabes, la baldufa, fet i amagar, ...                                                                                            
Una imatge curiosa, tant pel tema com  perles raons que van portar a l'artista a pintar el quadre.     

El que a primera vista s'observa una extensa zona d'una ciutat                                                                                               
plena de nens dedicats a gaudir del joc.                                                                                                                    

Mirant amb atenció, no tots tenen 'cara de nens', sinó  que alguns semblen adults.                                               
Ara bé, del que no existeix dubte és que tots estan gaudint en companyia i amb els seus jocs.                                                                   

Del joc us en voldré dir 3 aspectes importants i després veurem imatges de jocs... 

1. Definició:  

“El joc és una activitat física o mental que té com principal fi la diversió o 
l'entreteniment de qui juga, genera estimulació física o mental i ajuda a adquirir 
habilitats pràctiques que contribueixen al desenvolupament i l'equilibri de la 
persona que juga.” 

És una activitat universal, s’ha jugat a totes les cultures i al llarg de tota la història i 
evoluciona segons l'edat dels jugadors. 

També diuen els entesos ( i jo ho he comprovat al llarg de la meva vida de mestra): 
 
- El joc produeix plaer, afavoreix moments on tot és possible . 
- El joc estimula tots els sentits i enriqueix la creativitat i la imaginació. 
- El joc és una activitat que estimula les habilitats cognitives, ens permet divertir-
nos plegats, tot aprenent.  
- El joc permet expressar sentiments i emocions i ajuda a lliurar-se de tensions. 
- El joc facilita l’experimentació amb noves experiències i poder fer errors. 
- El joc t’ensenya a compartir, a saber guanyar i a saber perdre. 
- Durant el joc cadascú estableix el seu propi ritme i controla la situació, és 
independent i té temps per a resoldre els problemes que li sorgeixin. 
 

Jugar... Un assumpte molt seriós!                                                                                                                
Inma Marin                                                                                                                                                             

Presidenta d’IPA Espanya (Associació Internacional pel Dret dels Infants a Jugar) 

“Els infants que han pogut jugar bé i durant molt temps                                                           
seran adults millors” 

Francesco Tonucci 



 

2. Qui juga? 

Naturalment els adults ja juguem habitualment, des de fer bromes i jocs de 
paraules a jugar a cartes o al golf, i ja busquem el moment o l’espai adequat.  

Als nens i nenes però, tant l’espai com el temps de jugar, el marquem els grans, i 
per tant hi ha vegades que no s’hi dona prou importància ni s’hi destinen prou 
mitjans. 

Així doncs,  com que jugar és una activitat molt seriosa que serveix per 
passar-ho bé... no és casualitat, doncs, que la ONU, Nacions Unides, reconegui el 
DRET A JUGAR en la Convenció dels Drets dels Infants de 1989: 

"L’infant gaudirà plenament de jocs i esbarjos, els quals hauran 
d’estar orientats vers les finalitats perseguides per l’educació. La 
societat i les autoritats públiques s’esforçaran a promoure la 
satisfacció d’aquest dret." 

 També diu: ”Jugar és un dret per a tota la vida. El joc ens converteix 
en persones compromeses, crítiques, lliures, positives i alegres i 
així hauria de ser aquí i a tots els països del món.” 

Més enllà de la infància, el joc continua essent saludable, practicable i necessari 
per a tothom, per a la nostra salut física i mental, a qualsevol edat. Però si a més a 
més juguem junts grans i petits, la dimensió del joc es torna extraordinària perquè 
reforça la nostra relació. 

També per tot això, des de 1988,  que L’ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL DE 
LUDOTEQUES organitza cada 28 de maig el Dia Internacional del Joc. Es 
celebra a 40 països del món i cada vegada se n’hi sumen més. 

Aquest dia Infants i avis, pares i fills, companys i companyes de feina, petits i grans, 
tots alhora, ens donem permís per gaudir jugant i ens regalem una diada que 
permetrà compartir i divertir-nos fins on la imaginació ens porti. 

L’objectiu d’aquest dia és recordar a tothom que jugar és un dret inqüestionable i 
que el joc és una valuosa eina per enfortir els lligams de l’infant amb la societat i un 
element indispensable pel descobriment de normes i valors i per al enfortir 
l’educació emocional i la tolerància a les frustracions. 

Ara que ja hem vist que el joc és molt important anem a veure com juguem o a què 
juguem. 

  



3. Com es juga? A què juguem? 

Des de molt petits juguem, tant l’ésser humà com altres éssers vius. Primer amb 
nosaltres mateixos escoltant mirant tocant o experimentant, després amb diferents 
objectes, més tard amb altres persones i finalment decidim organitzar-nos amb uns 
objectius concrets, és a dir triem un joc, i ens divertim junts. 
 

Molts dels jocs que coneixem en un principi van sortir espontàniament gràcies a la 
conducta juganera, instintiva i espontània dels essers vius que ens duu a explorar 
el nostre entorn.  

En els temps antics, els primers jocs estaven relacionats amb les necessitats 
diàries per a sobreviure, per exemple van transformar en jocs la caça o la 
recol·lecció de fruits, el cuinar, l’aixoplugar-se del fred o la calor... 

Aquests jocs, originaris de fa molt de temps, més tard han estat el tir amb arc, el 
llançament de javelina, la pesca, la hípica...  
 
En els pobles els jocs han tingut relació amb les activitats del camp, per exemple 
arrencar cebes, curses de carretons, les curses amb càrregues, les curses de 
sacs que probablement nens i nenes agafaven com a joguina per passar l’estona 
mentre esperaven els pares... 
 
Diuen que antigament, els jocs servien per agradar als deus i ja feien “El joc de 
pilota “ i els  oferien la seva victòria. En aquests jocs tot tenia un significat: Aquest 
objecte rodó representava el sol i la lluna i no paraven de colpejar-lo per a que 
deien que així continuaria el cicle dia - nit. El camp, dividit en dues parts, 
simbolitzava la terra, una part el dia i l’altra la nit, i la pilota és el sol i la lluna. 
Aquest joc era la representació dels astres (sol i lluna) que van movent-se. 

Dos pensadors grecs Plató i Aristòtil, (segles V i IV a.C) ja donaven gran 
importància a l’aprendre jugant, i animaven als pares a que donessin als seus fills 
joguines que els ajudessin a “formar les seves ments” per a quan fossin adults. 

Què n’ha quedat de tots aquells jocs: 
 
•  El Joc popular: joc amb poques regles, on es fa servir tot tipus de materials, no 
cal que sigui específic del mateix joc. Tenen els seus objectius: perseguir, llançar un 
objecte a un lloc determinat, amagar-se i trobar-se, conquerir un territori, conservar 
o guanyar un objecte, etc. Alguns s'han anat convertint en jocs bons per a les classes 
d'Educació Física, per millorar les  capacitats físiques i qualitats motrius, o com a 
base d'altres jocs i esports. 
 
• Els Jocs tradicionals són els que també han estat transmesos de generació en 
generació, però el seu origen es remunta a temps molt llunyans. Estan molt lligats a 
la història, cultura i tradicions d'un país, un territori o una nació. Els seus reglaments 
són iguals arreu d'on es desenvolupin. Alguns són molt senzills com saltar a corda o 
a les gomes, les baldufes o els cordills... En altres els jugadors s’han anat organitzant 
en clubs, associacions i federacions i existeixen campionats oficials i competicions 
més o menys reglades. Alguns exemples: la petanca, les bitlles,... i actualment, tots 



coneixem esports com el futbol, basquet o el rugby, però el que potser no sapiguem 
és que aquests esports actuals tan populars venen de jocs tradicionals. 
 
• El Joc simbòlic consisteix a passar-ho bé tot reproduint les activitats reals de la 
vida. Així doncs juguem: 
 
- la cuineta i aliments de joguina. 
- les disfresses amb robes, vestits, barrets, guants... 
- les nines amb cotxets, llits, roba 
- els cotxes amb garatges, vehicles diversos, vies de tren... 
- la perruqueria amb les pintes, raspalls, miralls, maquillatges, colònies... 
- els titelles 
- a metges 
 
I a partir d’aquí no pararíem d’anomenar molts altres tipus de jocs però ja els  veurem 
a les imatges ...) 
 


