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JOC I EXPERIMENTACIÓ [0–6]Flaixx

Dominar l‘equilibri
Els cilindres de la torre, tots posats en vertical,

fan evident que les nostres constructores novelles
tenen clar que les cares corbades no serveixen per edi-
ficar-hi al damunt. Escollir una peça més gran o més
petita, posar-la plana o en vertical, de costat o dreta,
deixar-hi espais buits o no... Són molts factors per
controlar que afecten l‘estabilitat i que s‘aprenen a
dominar amb l‘experiència del joc.

Autocontrol
Cal un bon control muscular per posar la peça amb

precisió allà on volen que vagi i sense que caigui el mun-
tatge. També és important que tinguin un bon control
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emocional per evitar la temptació de fer-ho caure tot
abans d‘hora!

No tots fem el mateix al mateix temps ni de la
mateixa manera 
Mentrestant, la resta de companys i companyes es

dediquen a unes altres tasques. Quan acabem, buscarem
una estona per explicar-nos el més important que hem
fet. Així, donem protagonisme i sentit a les feines de ca-
dascú, assignem a la comunicació el valor real que té i
creem oportunitats per fer créixer les propostes dels
grups petits. 

I el currículum diu...
L’aprenentatge depèn en gran mesura de la quan-

titat i de la qualitat d’ocasions que hagin tingut per
dur-lo a la pràctica. Les situacions de vida diària en
proporcionen moltes, però cal que l’escola asseguri
per a tots els infants experiències prou riques […].

Descoberta d’un mateix i dels altres
Domini progressiu de les habilitats motrius bàsi-

ques: coordinació, to muscular, equilibri...
Descoberta de l’entorn
Experimentació d’accions que provoquen canvis

en objectes i materials, fent anticipacions i compa-
rant els resultats.

Comunicació i llenguatges
Participació i escolta activa en situacions habi-

tuals de comunicació, com ara contextos de joc, acti-
vitats de la vida quotidiana […]
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