
  

 
 
 
 

Cinc pistes per triar la joguina ideal 

S’apropen dates en què molts de nosaltres ens trenquem el cap pensant quina joguina proporcionarà 
millors estones de joc a la nostra mainada. 

Però com triar una bona joguina? Entenem bé la importància del joc? 

Francesco Tonucci, pedagog italià especialitzat en educació infantil, va dir que Els nens aprenen molt 
més jugant que estudiant, fent que mirant. El joc que fan sols, sense el control dels adults, és la 
forma cultural més alta que toca un infant. Els nens que han pogut jugar bé i durant molt de temps 
seran adults millors. 

El joc és la feina dels infants i les joguines són les seves eines. 

Mentre juga, la nostra mainada està aprenent noves aptituds, es defineix a sí mateixa en la seva 
individualitat, relacionant-se amb els altres i amb el món que els envolta. Quan es diverteixen, 
entenen que aprendre, ser un mateix i compartir són experiències plaents. Una bona joguina és la que 
ajuda els nostres infants a fer totes aquestes coses. 

Experts de diferents àmbits relacionats amb l‘educació ens recomanen fer-nos una sèrie de preguntes 
en el moment d’avaluar una o altra joguina. 

Us donem cinc pistes que esperem us siguin ben útils: 

   1. Què li aportarà al meu fill/a la joguina que estem examinant?  

Què li ensenyarà? Què li pot oferir? Captarà la seva atenció? És el que necessita? Quines aptituds o 
coneixements afavorirà? És adient al seu moment maduratiu? 

La joguina que triem cal que tingui un recorregut, és a dir, que no ho doni tot fet, sinó que sigui 
suggeridora i deixi espai a la capacitat d’invenció de l' infant, que sigui prou oberta per permetre 
diferents enfocaments en funció de la personalitat o moment maduratiu del nen o nena. 

2. És segura? Està ben feta?  

Amb especial èmfasi en edats més primerenques, però sense deixar-ho de tenir en compte quan la 
mainada creix, cal que observem bé la joguina i pensem si és sòlida, si els materials amb els quals 
està feta són els més adients (materials naturals i respectant el medi ambient), si és duradora o si es 
pot reparar en cas de trencar-se.  

Una joguina ben ideada i dissenyada, a més, és bonica i inculca el gust estètic en la mainada; ha de 
ser un estímul plaent per als sentits, cosa que millorarà l’experiència de joc. 



3. Quines opcions de joc dóna aquesta joguina?                 

Les joguines altament sofisticades poden ser espectaculars a primera vista i deixar bocabadats als 
infants, però ens interessa el camí que poden recórrer plegats infant i joguina. Passat aquest moment 
d’impressió inicial entre llums i sons, ens hem de fixar en quins sentits estimula, si promou l’activitat 
física, si promou la interacció social, si estimula la seva creativitat i la seva imaginació...   

Per donar un exemple: Qui no ha jugat amb una capsa de cartró? Qui no s’ha trobat amb què la capsa 
dóna més opcions que no pas la joguina que conté? 

En paraules de Stuart Brown, pioner en la investigació sobre el joc: Que els infants juguin més i millor 
amb la caixa de cartró que amb el regal que conté, és una cosa que ha d’alegrar-nos. Això demostra 
que el nen ha desenvolupat un impuls sa de jugar que sorgeix de les seves pròpies fantasies i 
desitjos. La caixa és una pissarra en blanc, un objecte que mitjançant la imaginació es pot 
transformar en el que ell vulgui 

4. Està dirigida tant als nens com a les nenes?  

Sovint ens trobem amb catàlegs de joguines amb la meitat del seu contingut dirigit a les nenes 
(normalment imprès en rosa, i majoritàriament ple de joguines relacionades amb la criança, les labors 
domèstiques o l’aspecte físic) i l’altra meitat dirigit als nens (amb joguines generalment de caire més 
actiu, d’aventura, ciència, lluita o esports). 

Cal recordar que els estereotips de gènere solen crear una imatge d’un mateix limitada i acotada pel 
sexe que li ha tocat al néixer a la criatura. Si volem que els nostres fils i filles puguin experimentar 
lliurement amb tots els jocs i les potencialitats que uns i altres els faran desenvolupar, deixem que 
siguin els infants els que triïn amb què es volen entretenir jugant; no limitem les seves potencialitats. 

5. Jo també gaudiré jugant amb aquesta joguina? 

Regaleu joguines amb les quals vosaltres us divertiríeu jugant-hi. Estireu-vos a terra i jugueu amb els 
vostres fills i filles; aprendreu molt més sobre el que pensen i senten i, a més, aquests moments 
constituiran un record imborrable que us acompanyarà sempre. Vosaltres sou la millor joguina que 
els vostres infants puguin tenir. 
En definitiva, les joguines que els adults escollim ens diuen probablement més coses sobre nosaltres 
mateixos que sobre el nen o nena a qui van destinades. Els nostres valors, el que pensem que és 
important que aprenguin els nostres fills i filles en termes d’aptituds, identitat i relació amb els altres, 
van impreses en la joguina que triem. 

Triem responsablement, doncs, i gaudim del joc de la nostra mainada! 

“Em pregunteu per l’educació dels més petits. 

Jo us dic: que l’ infant jugui lliurement entre coses belles!” 

Plató 

   web: http://culturetacat.wordpress.com/ 


