
crea.tu Fonaments pedagògics  

Els fonaments pedagògics del crea.tu neixen a partir de la informació recollida al XTEC (Xarxa 
Telemàtica Educativa de Catalunya) on apareixen les bases educatives i d’ensenyament aplicades 
pel Departament d’Educació i d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

Fent un anàilisi en el currículum d’eduació infantil del 2n. cicle (parvulari) s’han realitzat uns es-
quemes de les capacitats i les àrees de desenvolupament. D’acord a aquesta síntesi informativa 
hem extret un conjunt de necessitats educatives que han donat forma al producte.

Les figures geomètriques bàsiques (rodona,triangle,quadrat) donen forma al joc perquè coinci-
deixen amb tot el nostre entorn i permeten a l’infant que estabeixi una relació entre la desco-
berta del entorn i les peces del joc. Així, es treballa el fet de tocar, observar, comparar, ordenar, 
agrupar, descobrir, completar, experimentar, explorar, comptar i realitzar operacions bàsiques. I, 
tot això, implica sensibilització, observació, manipulació, transformació, raonament i anàlisi pro-
gressiu, representació i evocació.

L’acabat de les peces és amb pintura de pissarra per poder fer ús del llenguatge visual i plàstic 
amb l’aplicació del guix. D’aquesta manera, es permet l’expressió i la comunicació de l’infant a 
través de la representació de les seves idees mitjançant l’escrit de lletres i números, o bé,  el 
dibuix. Això serà possible gràcies al domini que vagi absorvint de l’instrument gràfic, provocant el 
desenvolupament progressiu del dibuix com un element més del desenvolupament simbòlic. 

El joc té més d’una peça perquè entre els infants es comparteixin les maneres de fer i d’expressar-
se educant la mirada, l’apreciació artística, el plaer d’observar, les possibilitats interpretatives i la 
funció comunicativa de l’expressió artística de tot allò que van creant els uns i els altres. De fet, la 
descoberta d’un mateix va estretament relacionada amb la descoberta de l’altre i, per això, són 
bones les relacions afectives i comunicatives que aporten el joc.

A més de les possibilitats relacionals socials, expressives i perceptives també es potència la pos-
sibilitat motriu alhora de treballar amb les peces. La manipulació de les peces permeten una 
coordinació òculo-manual, una força controlada i un treball de moviment de precisió alhora 
d’encaixar les peces utilitzant les mans com a eina bàsica pel desenvolupament humà.

Per completar el contingut pedagògic cal focalitzar el joc com una eina que s’utilitza per desen-
volupar la creativitat i la imaginació. Està pensat com un objecte per compartir i posar en comú i 
s’ha ideat per estar obert al familiar i al docent perquè l’aldult es pugui aproximar al infant i tingui 
un mitjà que s’adeqüi també a les seves necessitats creatives i ser un més alhora de donar vida 
al crea.tu.


