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Contexte del vídeo “joc de comunicació entre el Tristàn i l’Aaron”
• L’espai utilitzat correspon a una estança que forma part del nostre projecte pedagògic actual de la 

nostra llar d’infants de Bonavista que anomenem “els tallers oberts”. Aquest projecte contempla el 
joc lliure en tres estances de joc obertes, on poden entrar i sortir quan volen ells durant les hores 
que les tenim obertes, al matí. Aquestes tres estances-taller són: una estança de joc simbòlic, una 
estança d’experimentació i pintura i una tercera estança de joc psicomotriu. Concretament aquest 
vídeo està gravat tot en la mateixa estança de joc simbòlic.

• El material utilitzat pels infants són les joguines i objectes de reciclatge que s’ordenen en cada 
racó de joc simbòlic de l’estança:  la granja amb els animals al racó de jocs de taula i 
construccions, el racó dels contes amb el matalàs i la prestatgeria de contes i el racó dela fireta 
i objectes reals com els telèfons mòbils reciclats (sense bateries) i les càmeres de fotos en 
safates damunt la taula.

• L’enregistrament audiovisual està gravat en el mes de juny, sis mesos més tard de quan vàrem 
començar a posar en pràctica el nou projecte educatiu dels “tallers oberts”, iniciat en gener de 
2015.

• El vídeo està enregistrat per l’Amèlia, la directora i en l’estança de joc simbòlic està una 
educadora, la Sònia a la que correspon aquesta estança-taller obert .

• Els infants enregistrats pertanyen a una altra estança  d’infants d’un i dos anys, Les Ones i  la 
tutora és la Glòria. Els protagonistes del vídeo són principalment dos nens : el Tristàn de 2’9 
anys i l’Aaron de dos anys, també participa un tercer nen , el Julio que té  tres anys i és de 
l’estança dels grans  (2 i 3 anys) els cavallets.



Finalitat i objectius del vídeo.
• Finalitat :  seguim amb el nostre treball educatiu  dins la línia pedagògica “la pedagogia interactiva”i 

llavors, el video és una eina per a l’equip educatiu de la llar i per a la tutora dels infants enregistrats 
per aval·luar el joc i l’aprenentatge significatiu dels infants en les interaccions entre ells. Ens permet 
veure com interactuen amb el medi, els objectes, en l’espai i entre ells. I també per aval·luar la nostra 
pràctica educativa i valorar els espais, materials proposats i la nostra actitud i llenguatge cap a ells.

• Objectius  dins el nostre projecte “tallers oberts”amb la utilització del video:
 -     Afavorir les interaccions i la comunicació entre infants proposant materials, racons i espais pensats 

per a les seves necessitats de joc i aprenentatge i per a les seves necessitats emocionals i de cura.
- Permetre el seu joc lliure i aprenentatge amb llibertat de moviment dins les estances obertes.
- Observar i aval·luar per part de l’equip educatiu com aquests moments d’interacció enregistrats 

permeten als que hi participen d’aprendre junts a través de la complicitat, els reclams d’atenció i la 
comunicació que es dóna entre ells. Valorem que aprenen , com ho fan i que fan servir .

        Aquests objectius sempre estan presents en la nostra pràctica diària i també abans de preparar els 
enregistraments. El fet de treballar els videos ens donen una informació valiosa del joc que tenen i 
d’allò que li podem proposar en espais i materials per afavorir el seu joc-aprenentatge interactiu. Al 
ser un projecte novedós en la nostra llar aquest enregistrament forma part també de l’aval·luació del 
funcionament dels anomenats “tallers oberts”, l’evolució que ha tingut des de principis de curs que es 
va a començar a fer.



Vídeo joc de comunicació entre l’Aaron i el 
Tristàn (6 ‘7 min)

• Aquest vídeo consta de tres seqüències de joc entre 
els mateixos protagonistes en diferents racons de 
l’estança:

- 1ª seqüència : “jugant a fer sorolls a la granja”(racó de 
jocs de taula).

- 2ª seqüència: “mirant contes junts”(racó dels contes).
- 3ª seqüència: “jugant amb els mòbils i càmeres” (racó 

fireta i objectes de reciclatge: mòbils, carteres,etc) 



1ª seqüència: Jugant amb la 
granja, fent sorolls. 1’30’’

Protagonistes: Tristan (2,9 anys) i Aaron (2anys). Curs Ones 2015. Llim 
Bonavista. Tarragona. Juny 2015.

Tristan  
2’9 anys

Aaron 2 
anys

Aquesta seqüència consta de tres parts narrades en tres moments. La primera part 
correspon a l’inici del joc on el Tristan proposa un joc d’emetre so bucal “Tsss” en 
pulsar el botó del gall. L’ Aaron segueix el seu joc i l’imita aportant també altres 

sons “kikikiki”. En la segona part observem com l’Aaron proposa un sutil canvi de so, 
pulsant el so de la gallina, que respon també el Tristan i com retornen al joc inicial. 

En la tercera part  es veu l’emfasis gestual i sonor per part d’Aaron i com aquest 
dóna per acabat el joc marxant del racó de la granja i com el Tristan el segueix.



1ª PART: inici joc-interacció: imitació gestual i llenguatge no verbal (sons amb la boca)

 El Tristan  inicia joc  pulsant el 
botó del niu  del gall. Una 
vegada sent  el soroll del gall , 
ell emet un so amb la boca: 
TSSSSSSS.  L’ Aaron el mira i 
l’imita.

2. El Tristan repeteix 
vàries vegades el 
joc. L’Aaron se’l 

mira i espera per 
imitar  alhora amb 
el Tristan el “tssss” 

junts.

1. El Tristan  inicia joc  
pulsant el botó del 
niu  del gall. Una 
vegada sent  el soroll 
del gall , ell emet un 
so amb la boca: 
TSSSSSSS.  L’ Aaron el 
mira i diu “kikikiikii”

3.Els dos segueixen 
amb el joc gestual, 

fent “Tssssss” alhora, 
mirant cap al davant



2ª part: proposta d’Aaron i repetició del joc inicial

1.L’Aaron pulsa el botó 
del niu de la gallina i mira 

a la cara del Tristán. 
Aquest respon també 

volent pulsar el botó de 
la gallina.

2.El Tristàn torna a 
repetir el joc inicial. 

Emet “Tssss” després 
de pulsar el niu del 

gall.

3.L’Aaron se’l mira a la 
cara i l’imita fent “tssss”



3ª part: èmfasi joc per part d’Aaron i final del joc.

Conclusió final: El Tristan inicia  un joc al que respon l’Aaron d’imitació gestual i no verbal. Els 
dos gaudeixen de fer junts el mateix so amb la boca “Tsssss”. Es veu com la comunicació 
s’estableix en el joc: les mirades a la cara, l’espera  i atenció del que fa l’altre i per fer junts un 
mateix  gest o so, l’èmfasi en aquest so i gest, les propostes dels dos en un mateix joc 
d’introduir sutils canvis, els somriures,etc.

1.El Tristàn segueix 
amb el joc i l’Aaron 

posa émfasis amb el 
gest de la boca fent 

“Tssss” mentre mira al 
Tristàn.

2.El Tristàn i l’Aaron 
segueixen amb el 

joc intercanviant so 
“Tssss” i mirades.

3.L’Aaron marxa cap 
al matalàs. El Tristàn 
se’l mira i el segueix. 

Final del joc.



    2ª SEQÜÈNCIA: “mirant contes junts”

Aaron   
2 anys

Tristàn
 2’9 anys

En aquesta segona seqüència observem un joc de conversa a través de les imatges 
dels contes. Consta de quatre parts que es formen de quatre temps de joc: en la 

primera part  l’Aaron s’assenta a mirar un conte al matalàs i el Tristàn l’imita 
assentant-se al seu costat. Tristàn inicia un diàleg a través d’assenyalar i posar 

paraules a les imatges que veu del seu conte. El seu company de joc, l’Aaron respòn 
també verbal i gestualment. En la segona part segueixen amb aquest diàleg a través 

dels seus contes. En la tercera part intercanvien els contes i el Tristàn deixa el seu 
conte aixecant-se del matalàs. L’Aaron recull el seu conte i el de Tristàn. En la quarta 

part Tristan porta a l’Aaron a mirar i comentar unes imatges de  la paret abans de 
canviar de racó de joc.



1ª part: mirant i comentant els contes junts

2. El Tristàn riu i 
l’Aaron li 

ensenya el 
Pocoyó del seu 
conte mentre li 

anomena. 

1. El Tristàn imita a 
l’Aaron i s’assenta 
al matalàs al seu 

costat amb un 
conte com l’Aaron. 
El Tristàn li ensenya 

el seu conte i li 
comenta. Aquest 

mira el seu conte i 
l’escolta.

3. El Tristàn li 
contesta “si” 

mentre es 
mira el conte 

de l’Aaron

4. El Tristàn li 
apropa el conte 
a l’Aaron i li diu 

“mira”.



2ª part: intercanvi comunicatiu: intercanviant mirades, 
conversant i fent reclams d’atenció.

1. L’Aaron i el 
Tristàn 

intercanvien 
mirades i 
paraules 

(anomenen el 
que veuen al 

conte)

2. L’Aaron fa 
reclam 

d’atenció al 
Tristàn fent el 
gest amb  el 
braç i la mà 
com volent 

tocar-lo 
mentre diu  

“ee”. El 
Tristàn 

l’escolta i  fa 
si amb el cap.

3. L’Aaron 
s’apropa al 
conte del 

Tristàn i diu “a 
veure”.

4.  El Tristàn li 
mostra una 

imatge 
verbalitzant  

quelcom i 
l’Aaron 

assenteix.



3ª part: final del joc-conversa de mirar junts els contes

1.L’Aaron recull 
el seu conte i 
agafa un altre 

conte. El 
Tristàn segueix 
mirant el seu 

conte fins 
acabar-lo.

2. L’Aaron 
agafa el conte 
que deixa el 

Tristan 
damunt el 
matalàs. El 

Tristan afaga 
el conte que 

ha deixat 
l’Aaron.

3. El Tristàn 
deixa el 
conte 

damunt el 
matalàs i 
marxa. 

L’Aaron  mira 
com deixa el 

conte.

4. L’Aaron 
guarda a la 

prestatgeria el 
seu conte.



4ª part: mirant imatges de la paret junts. Joc de transició abans 
de canviar  de racó  de joc junts.

1. L’Aaron recull 
el conte que ha 
deixat el Tristàn 

damunt el 
matalàs. El 

Tristàn se’l mira 
i li diu “ven, 

mira”. 

2. El Tristàn 
assenyala amb el 

dit la paret de 
darrera la 

prestatgeria i li 
diu “mira” a 

l’Aaron que va 
cap a on ell està.

3. El Tristàn i l’Aaron miren 
junts unes imatges de la paret 

mentre les comenten. En 
acabar el Tristan agafa de la 
mà a l’Aaron per marxar del  

racó dels contes.

Conclusió final :en aquesta segona seqüència del vídeo l’Aaron i el Tristàn tenen un joc de 
comunicació verbal i gestual  entorn als contes amb expresions verbals, paraules, 

mirades recíproques, gestos (somriures , gestos amb el cap  i les mans com assenyalar), 
els reclams d’atenció recíproca, escoltar a l’altre i contestar,etc, que podem observar en 

les dues primeres parts. En la tercera part observem com introdueixen canvis en el joc 
( l’intecanvi de contes)que esdevé el final i com en la quarta part deixen el racó dels 

contes i contínuen el seu joc comunicatiu amb unes imatges de la paret abans de canviar 
definitivament de racó de joc.



Tercera seqüència: jugant amb els mòbils i les càmeres 

de fotos.

Tristàn,
 2’9 anys

Aaron ,
2 anys

Aquesta tercera seqüència del vídeo mostra el joc verbal i gestual entre el Tristàn i 
l’Aaron al racó dels mòbils i càmeres. Consta de quatre  parts: la primera part inicia 

un joc gestual i verbal amb el mòbil i l’Aaron respon imitant-lo; la segona part 
contínuen  amb el mateix joc i el Tristàn fa foto amb el mòbil a l’Aaron, aquest 

l’imita. En la tercera part un tercer infant, el Julio entrega una càmera de fotos i 
contínuen fent fotos amb les càmeres. En la quarta part es dóna per acabat el joc, 

l’Aaron marxa del racó i el Tristàn recull els mòbils i càmeres i segueix a l’Aaron. 

Julio,
3 anys



1ª part: Inici del joc verbal i gestual amb els telèfons 
mòbils iniciat pel Tristàn i que imita l’Aaron.

1. El Tristàn inicia joc verbal i 
gestual. Primer parla per 

telèfon, inventa una frase i 
acaba per tocar el nas de 

l’Aaron que se’l mira i li somriu.

2. L’Aaron imita al Tristàn. 
Agafa el telèfon, inventa una 
frase i a l’acabar toca el nas 

del Tristàn.



2ª part: continuació del joc verbal i gestual amb els 
mòbils i jugant a fer fotos.

1. El Tristàn 
segueix amb el 
seu joc inventat 
gestual i verbal i 
per tercer cop 
toca el nas de 

l’Aaron a l’acabar 
de dir la frase. 

2. L’ Aaron imita 
al Tristàn. Parla 

per telèfon, 
inventa una 

frase i a l’acabar 
li toca el nas al 

Tristàn.

3. El Tristàn 
agafa el mòbil i 

fa una foto a 
l’Aaron mentres 

diu “foto”.

4. L’ Aaron imita 
al Tristàn i li fa 

una foto amb el 
seu mòbil.



3ª seqüència: jugant a fer fotos amb la càmera de fotos, 
proposta de Julio.

1. En Julio, que 
veu com juguen el 

Tristàn i l’Aaron 
d’aprop , li dóna 

al Tristàn una 
càmera de fotos. 

El Tristàn mira 
però no agafa la 

càmera.

2. El Tristàn 
agafa una altra 

càmera de fotos 
de la safata i fa 
foto a l’Aaron, 

mentre diu 
“foto”.

3. En Julio 
també fa una 
foto al Tristàn 

mentre diu 
“foto”. Aquest 
el respon fent 
foto també.

4. L’ Aaron imita 
fent foto amb el 

mòbil.



4ª part: final del joc amb els mòbils i les càmeres de 
fotos.

1. El Tristàn respon a l’Aaron 
fent foto amb la càmera.

2. L’ Aaron marxa del racó dels mòbils 
i càmeres mentres fa fotos. El Tristàn 
recull els mòbils i càmeres a dins la 

safata i marxa darrere l’Aaron.

Conclusió final: en aquesta tercera seqüència de joc-interacció el Tristàn i l’Aaron contínuen amb 
un joc de comunicació gestual i verbal en un tercer racó de l’estança. Aquí també observem com 

es donen el joc de la imitació, l’espera i l’atenció del que fa l’altre, els sutils canvis o propostes de 
joc, la comunicació verbal, els gestos amb el cos i les mans, les mirades als ulls i els somriures 
que van creant un vincle de companyerisme a través del joc compartit. També observem com 

segueixen un fil conductor en el seu joc: un començament amb una proposta  i una resposta per 
part de l’altre, una continuació del joc amb petits canvis de material i el final del joc, quan 

marxen i un dels dos recull els objectes utilitzats a la safata donant per concluït el seu joc en 
aquell racó i continuant el seu joc-vincle per un altre lloc fora de la càmera.



• Conclusió final del vídeo: al llarg d’aquest vídeo el Tristàn i l’Aaron van 
seguint un joc d’intercanvi comunicatiu en tres diferents racons de la 
mateixa estança de joc simbòlic. Comencen amb un joc oral i gestual al 
primer racó de joc, amb la granja; contínuen amb un joc d’intercanvi de 
llenguatge verbal i gestual al racó dels contes a través de les imatges que 
van mostrant-se i acaben fent un joc simbòlic també de diàleg verbal i 
gestual, al racó de les càmeres i mòbils. Podem dir que el joc en l’espai i els 
diferents materials dels racons faciliten el seu joc de comunicació i diàleg. 
També podem observar que el vincle de joc entre ells els porta a iniciar, a 
continuar junts i a acabar  el joc i seguir-se l’un a l’altre d’una forma 
harmoniosa, doncs van racó per racó seguint un ordre en l’espai i un ordre 
en el temps amb un clar inici de joc, una continuació d’aquest i un 
acabament, recollint els materials per seguir jugant junts en un altre racó 
tant al davant com al darrere de la càmera.
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