
JOC HEURÍSTIC 

DESCOBRINT LES RELACIONS ENTRE OBJECTES A TRAVÉS DE LA TRAÇA... 

 

... O PER IMITACIÓ, A TRAVÉS DE LA FORÇA 

 

 

 

 

  

A l’aula. Tot jugant 

amb el material 

heurístic. 

 

El joc porta a en G 

a intentar que 

l’ampolla petita 

s’aguanti dreta 

sobre el coll de la 

més gran 

Ho fa agafant 

l’ampolla amb una 

sola mà. Amb molta 

traça i delicadesa 

busca el punt just 

d’equilibri. 

I ho aconsegueix!!! 

Que content s’ha 

posat. Expressa 

emocionat el que ha 

aconseguit tot picant 

de mans. 

   
En P, que estava  observant, 

decideix imitar l’acció d’en G. 

 

Agafa l’ampolla petita amb 

les dues mans... 

... i fa força per intentar posar 

l’ampolla dins l’altre perquè 

s’aguanti. 

   
Ho intenta diferents vegades, 

concentrat en allò que està 

experimentant. 

 

Després d’alguns intents 

fallits, l’ampolla també 

s’aguanta!!! 

Observar  l’objectiu 

aconseguit i poder-lo mostrar 

als altres, l’omple de 

satisfacció. 



El joc heurístic és una activitat que permet explorar objectes i combinar-los lliurement. 

Enriqueix les capacitats dels infants, físiques, mentals, emocionals i socials. El coneixement de 

la realitat que adquireix l’infant a partir de la pròpia activitat, una activitat sorgida del seu 

interès, queda per sempre més enregistrat en el cervell i constitueix la base per a nous 

aprenentatges.  

Compartir l’acció d’un altre, permet captar la seva idea i comprendre-la a partir de la pròpia 

experiència. Imitant les accions dels altres i adequant-les a les habilitats individuals d’un 

mateix l’aprenentatge també esdevé significatiu. 

CAPACITATS: 

1.- Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, 
tot adonant-se de les seves possibilitats. 

En ambdós casos, cada infant actua segons les seves possibilitats motrius, la coordinació 
òculo-manual i el control postural per realitzar l’acció. Provar-ho diverses vegades fins a trobar 
la manera d’aconseguir-ho els ajuda a conèixer el domini del seu cos. 

2.- Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge 
positiva de si mateixos i de les altres persones. 

El fet d’haver aconseguit allò proposat de manera autònoma, afavoreix la confiança en un 
mateix, que els permetrà anar reforçant l’autoestima i els donarà més seguretat emocional. En 
totes dues seqüències podem observar, a través del llenguatge no verbal, el seu nivell de 
satisfacció i l’orgull que senten. 

3.- Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i 
respecte. 

Amb paciència, a la primera sèrie d’imatges, en G s’interessa per les relacions entre les dues 
ampolles i explora a través de l’assaig-error l’objectiu que s’ha fixat, fins a aconseguir-ho. 

En la segona sèrie, podem comprovar com en P arriba allà on desitja i ha desitjat allò que ha 
vist fer. En un inici, i a través de la imitació, busca les seves pròpies estratègies (en aquest cas 
la força i la perseverància) per assolir el resultat que ha observat del seu company G. 

 

 


