
     

 
 
 
 

 
Els infants que juguen amb les seves famílies són més feliços i 
imaginatius. 
 
El joc entre pares i fills fa als infants més feliços, imaginatius i tolerants. Els nens 
i nenes que juguen amb els seus pares i mares tenen també més èxit a l’escola, 
segons els experts. Per aquest motiu, l’Observatori del Joc Infantil ha elaborat 
“Els 10 principis fonamentals del joc familiar”. 
 

Malgrat que el joc és imprescindible pel desenvolupament dels infants, el 90% 
dels pares i el 81% de les mares espanyoles dediquen poc temps a jugar amb els 
seus fills/es, segons un estudi recent. 
 

“Jugar és senzill i només exigeix 5, 10 o 15 minuts al dia per aconseguir els 
beneficis que ens aporta el joc i les joguines en els nens/es”, explica la pedagoga 
Imma Marín, membre de l’Observatori del Joc Infantil que promou l’Associació 
Espanyola de Fabricants de joguines (AEFJ). 
 
 
 

Els 10 principis fonamentals del joc familiar 
 
1. Jugar amb els fills no significa perdre el temps  
El joc familiar constitueix un escenari de comprensió i comunicació ideal que 
potencia l’aprenentatge espontani en els nens i nenes.  
 
2. Fomenta l’autoestima i les relacions inter-familiars 
El joc familiar representa un context únic per a la interacció entre pares i fills/es, 
que promou l’aprenentatge i l’autoestima tant en els pares i mares com en els 
infants.  
 
3. Jugar amb els pares dóna seguretat al nen 
La vivència de les afeccions afectives positives i segures amb els pares i mares 
que potencia el joc familiar, facilita l’intercanvi d’experiències i  aporta 
tranquil·litat i confiança als nens i nenes.  
 
4. Promou les habilitats socioemocionals 
La família és el context de desenvolupament i relació personal idoni perquè el 
nen/a desenvolupi una imatge de si mateix i en el món que l’envolta. Les 
interaccions que es donen al joc familiar potencien les relacions socials (afecte, 
comprensió i adquisició de regles socials i lingüístiques) i generen oportunitats 
per explorar, aprendre i refinar habilitats socials. 
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5. Permet més autocontrol emocional 
El joc compartit posa en pràctica les emocions dels infants. Gràcies a aquests 
intercanvis els nens i nenes aprenen a influir en els altres, a regular les seves 
emocions,  i a reconèixer els senyals afectius i les emocions alienes. 
 
 
6. Fomenta la creativitat infantil i l’èxit escolar 
El joc familiar estimula la imaginació dels nens/es, ja que l’ambient que 
estableixen les interaccions pares-fills afavoreixen l’experiència vital de l’infant i 
els permeten relacionar-se creativament en la seva relació amb el món  real, la 
qual cosa, posteriorment, els permetrà  accedir a la vida cultural. A més, els 
infants amb més imaginació són menys agressius, més tolerants i tenen major èxit 
a les tasques escolars. 
 
 
7. Promou la popularitat i la competència social 
Els infants que mostren afectes positius en les interaccions amb els seus pares i 
mares són valorats  com  més populars, davant els que mostren emocions 
negatives. 
 
 
8. Afavoreix l’atenció del nen/a 
El joc interactiu famílies-fills/es promou la capacitat de concentració i atenció 
entre els petits/es. 
 
 
9. Potencia l’activitat infantil  
Compartir temps de joc amb els infants permet passar de la passivitat a l’activitat. 
El joc familiar converteix les experiències socials passives en situacions actives i 
agradables, i elimina els sentiments negatius associats.  
 
 
10. Promou la felicitat 
Les famílies que més s’impliquen en el joc dels seus infants tenen moltes més 
possibilitats de criar un fill/a feliç. 
 
 
 
Font: www.serpadres.es/familia/tiempo-libre  (adaptació) 
 
 


