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A cada edat, el seu joc
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CARME ESCALES
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«E

l joc és una activitat
intrínsecament motivadora perquè ens
ofereix un repte que
genera incertesa. Ens atrau, ens
aporta plaer i ens fa segregar dopamina, un neurotransmissor amb
funcions importants en la motivació, la regulació del son i l’humor».
Les paraules de l’enginyera especialitzada en neuroeducació i professora del Màster d’Educació per a la
Transformació Social de la UB Marta Ruiz van precedides de dues advertències: «El joc és una activitat
lliure, no podem forçar a ningú a jugar; i si el joc no atrau, segurament
és perquè el repte que planteja no
està ben calibrat per a la persona.
Massa fàcil o massa difícil», diu.
Rubén Bárcena, professor de
l’IES Avet Roig de Sant Celoni i especialista en aprenentatge basat en
jocs, suggereix distanciar-se de la

idea de l’article aparcanens, que únicament els calma i els aïlla, i prestar
més atenció al joc com una oportunitat més per «crear temps en família», diu. Sigui quina sigui la franja
d’edat.

DE 0 A 2

DE 0 A 2 ANYS
3La fusta regna en
el món dels més
menuts, que és
l’especialitat de les
botigues Abitare Kids
Barruguet. Colors i
peces de fàcil encaix.

DE 2 A 4 ANYS
3Bicicletes i tricicles, i
maletins que apunten a
professions són algunes
preferències d’aquestes
edats, segons
ens expliquen des
d’Imaginarium.

«El joc és una
oportunitat més per
crear temps en família»,
defensa el professor
d’institut Rubén Bárcena

dagogia s’ha investigat molt sobre
desenvolupament sensoriomotor
(memòria tàctil, jocs d’equilibri...)»,
explica Marta Ruiz. Ossets suaus,
blocs apilables, passejador o llibres
de tela són bones idees.

DE 2 A 4

Colors i formes per a
psicomotricitat fina

Primeres bicicletes,
puzles i cuinetes

Tocar-ho tot i ficar-s’ho a la boca és
el comú denominador en les criatures de 0 a 2 anys. «Comencen a
experimentar amb mides i quantitats, tot és a nivell molt bàsic, però ja ho comencen a descobrir», comenta Judit Escudé, des de la botiga de joguines familiar Abitare
Kids Barruguet (amb establiments
a Barcelona i Terrassa). Materials i
textures agradables, fàcilment rentables i sense risc que se’ls empassin són aptes per a aquesta franja
d’edat. «Des de la pediatria i la pe-

A partir dels 2 anys, la imitació de la
vida real que envolta els més petits
de casa i el joc simbòlic ja entren en
acció en els seus moments de joc. De
manera natural, i malgrat que són
petits, ja comencen a assenyalar
les seves preferències. Formes geomètriques diferenciades per colors
per encertar en motllos i primers
puzles que estimulen una lògica incipient són algunes de les opcions
que des de botigues com Imaginarium ofereixen en aquestes edats,
una etapa en què encara ninos i pi-

lotes comparteixen gènere. I en això, les cuinetes són el gran paradigma. Nens i nenes en disfruten sense
cap mena de distinció. Al capdavall,
els grans xefs també poden començar a forjar-se jugant. Igual que els
futurs atletes, ja que en parcs i àmplies voreres després de Reis segueixen triomfant, any rere any, les primeres bicis i tricicles, grans aliats
de la psicomotricitat.

DE 4 A 6

Pinypon i el despertar
en els somnis Disney
Entre els 4 i els 6 anys, la carta als
Reis Mags s’escriu sola. La televisió i
les pel·lícules i sèries de firmes com
Disney són el Goliat dels jocs alternatius. Playmobils, joguines de Pinypon, Legos i construcció de realitats
fantàstiques on crear les seves històries els motiven. «Aquí les disfresses són un gran recurs», apunta l’es-
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Entitats com la Creu Roja
han recaptat milers de joguines
per a famílies desafavorides

2

Els espanyols van gastar

en joguines l’any passat 180 euros
per nen, segons la patronal

Botigues de joguines de sempre equilibren a les prestatgeries
i els aparadors jocs tradicionals i llicències que captiven les criatures
des de la televisió. Les edats dels nens i les nenes marquen un punt
de partida clau en la selecció de les joguines. De 0 a 12 anys hi ha

JORDI COTRINA

RICARD CUGAT

3

Les nines, de tota mena, són

la joguina més demanada, assegura
el Gremi de Detallistes de Joguines

moltes coses per repartir. Les edats orienten, però capacitats i sensibilitats de cada menor contribueixen, segons els experts, a triar el
seu millor regal, tenint en compte que en aquesta elecció diversió,
aprenentatge i socialització també es posen en joc.

ELISENDA PONS

DE 4 A 6 ANYS
3Disney i tot el que
procedeix de la seva
factoria s’apodera de
l’espai en les cartes dels
Reis. Playmobils i
cotxes comencen a
circular, diu Tio Sam.

NÚRIA PUENTES

DE 6 A 8 ANYS
3En aquestes edats
es construeix i es juga a
consciència, expliquen
des de la botiga Bateau
Lune de Gràcia, on
proposen despertar
imaginació i habilitat.

pecialista en neuroeducació Marta
Ruiz. «Com més obertes siguin, millor. Trossos de roba i accessoris que
puguin utilitzar un dia per ser pilot
d’avió i l’endemà, un rei», diu. «I tots
els estris per jugar al parc: pales, carretes, galledes...» també estan ben
indicats per a aquesta franja d’edat.
«Aquesta etapa és molt important
per al seu desenvolupament, per això les peces de Lego per a muntatges són molt apropiades», diu Ricardo, de la botiga de joguines Tio Sam.
«I per al desenvolupament afectiu i
social, nines, ninos i sets de Playmobil. Amb aquestes joguines comencen a saber cuidar i com es relacionen les persones», manifesta.

cles destacats per a la infància entre els 6 i els 8 anys a la preciosa botiga de joguines Bateau Lune, que
el belga Fabien Cardinal regenta a
la plaça de la Virreina de Barcelona.
És el paradís de les joguines alternatives. L’arquitectura i els jocs de
taula també els recomana. «Puzles
també, perquè relaxen a la vegada
que desperten la imaginació. Muntar, construir els encanta en general a aquesta edat», diu el venedor
de joguines.

DE 6 A 8

Brainbox és una marca britànica
de jocs de taula educatius. Les seves
caixes són grans aliats del cervell
perquè guarden fitxes d’animals,
ciutats, rius i una infinitat de curiositats del món que els participants
només tenen 10 segons per memo-

Construccions que
eleven la imaginació
Plus Plus és una marca danesa de
jocs de construcció. És un dels arti-

DE 8 A 10

Fomentar la memòria
amb pares i avis
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‘Sets’ de Playmobil
i ninos i nines juguen
el seu paper en el
desenvolupament afectiu
i social de nens i nenes

ritzar. El desafiament de la memòria tempta pares i avis a compartir
partides amb els menors. «Són per a
tota la família, que també estimulen la col·laboració. I són una bona
opció per als que són més reticents
a deixar entrar màquines en lloc
de jocs a les cases», suggereix Mònica des de la botiga d’Eureka Kids
del 42 de Gran de Gràcia. Jocs científics, el parxís, les dames i els primers escacs, a més de l’enigmàtic
cub Rubik, són també bones opcions en aquesta edat en què la robòtica i l’arsenal més tecnològic i digital ja comencen a estar a prop .

DE 10 A 12

Jocs de taula sobre
totes les temàtiques
En aquesta última franja, abans
d’entrar ja de ple en l’adolescència, els jocs de taula competeixen
molt directament amb els produc-

DE 8 A 10 ANYS
3L’enginy fa voltar
el cub Rubik i intenta
respondre a les
incògnites que fan
del joc un repte que
estimula capacitats,
com assenyalen
a Eureka Kids.

DE 10 A 12 ANYS
3De jocs de taula n’hi
ha molts per descobrir.
I es porten de viatge
a tot arreu. A jugar
se n’aprèn jugant.
Que serveixin per
comprovar-ho els
tallers de Lu2.cat.

tes electrònics. «Molts pares i mares
ens demanen consell sobre jocs de
taula que puguin atraure els seus
fills i filles per intentar esquivar l’altra gran oferta», explica Xavi Moratonas, creador de la selecta botiga
Lu2.cat. Un dels avantatges de la dedicació i el coneixement de professionals del joc de taula com ell és que
ofereix en escoles, centres cívics i a
particulars la possibilitat de jugar
algunes partides abans de decidir
quin joc comprar. Els seus tallers
descobreixen una extensa varietat
de jocs que contribueixen a potenciar tot allò que aprenen a l’escola. «A
més, els jocs de taula respecten sempre molt més la igualtat de gènere
a qualsevol edat», precisa el professor de secundària Rubén Bárcena.
Instruments musicals de joguina o
de veritat, pilotes, patins, pintures,
argiles i sets de costura també són
sempre un bon recurs segons els experts. Per llançar-se a l’aprenentatge sempre és bona edat. H
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A l’espera del dia de Reis 3 El que demanen els nens

Estimades
Majestats...

Nancy, Playmobil, Nintendo i les tauletes
estan molt presents a la carta dels somnis
CARME ESCALES
BARCELONA

En aquell petit poble de l’Alt Pirineu on van créixer el Manel i els
seus vuit germans, ni la postguerra
més dura els va robar a les criatures
el secret dels Reis Mags. Això sí, els
presents que Ses Majestats deixaven en aquella casa eren útils, austers i, en certa manera, efímers. Sobretot els destinats a les edats més
jovenetes.
El dia de l’Epifania, ben aviat,
una filera de nens i nenes de diferents altures baixaven les escales
de la casa des del pis de les habitacions fins a la cuina. A tocar de la
xemeneia trobaven paquets i paquetets. D’un en sortien unes pilotetes de drap amb les quals algun
dels més petits s’emocionava i s’entretindria durant setmanes. Passat
un temps, les pilotetes desapareixien sense que ningú sabés donar
raó del seu parador. I una mica més
de 300 dies després, l’arribada dels
Reis Mags tornava a revolucionar
llars com aquella. Tanta era l’emoció, que els últims a arribar a la família tornaven a alegrar-se al descobrir sota el paper de regal pilotetes
de drap, com noves, amb les quals
tornarien a jugar feliços unes quantes setmanes més.
Aquests dies, la majoria de les

A

cabem de celebrar les festes de Nadal amb dinars,
sopars i milers de regals
que ha portat el Pare Noel
–o l’Olentzero a Euskadi, o el Cagatió a Catalunya o l’Apalpador a Galícia– i encara falten més joguines
que deixaran els Reis Mags. A vegades ens preguntem quants regals
hem de fer-los a les nostres filles i
fills. Hem d’atendre només als desitjos expressats a la carta que escriuen a Ses Majestats d’Orient o són
els diners els que marcaran què i
quantes joguines han de rebre
d’acord a la seva edat, les seves habilitats i el seu sexe.
Crec que el més raonable és explicar-los als nostres fills i filles que els
ajudareu a escriure la carta perquè
puguin triar bé els regals. Creeu un
ambient relaxat, esteu a punt d’iniciar un hàbit que ha de servir-vos al
llarg de molts anys. Sabem que trencar hàbits, desfer o desmuntar privilegis costa feina i dolor. Parleu-los
amb molta tranquil·litat d’allò que
poden i han de demanar, i ajudeulos en l’elecció dels tres regals que
són els que rebran. Tres i no més. El

cartes als tres Reis Mags o a algun
d’ells en concret estan fetes o a punt
de finalitzar-se. Laia Masferrer la volia escriure d’una tirada, però s’ha
adonat que potser s’oblida alguna cosa. Així que la deixarà reposar a estones, per anar omplint-la. Fins divendres té temps de donar-la per acabada. Aquell dia a la tarda té pensat
entregar-la personalment a Ses Majestats quan arribin a Arenys de Mar
per fer la cavalcada. De moment,
aquesta nena de 9 anys vol: «Nancy
un dia en la seva habitació màgica;
Top Model, diari amb codi secret i una
casa de nines», diu. Sap que no sempre li porten tot el que demana. «Però
alguns anys m’han portat coses que
no havia demanat i que m’han agradat més», afegeix. Ara ja pensa també en els preparatius de la nit de Reis.
«Hem de posar aliments al menjador,
al costat del balcó. Anem variant cada any, a vegades hi posem fruita o
iogurt», explica.

També carbó
Mauro, de 5 anys, vol aquest any: «La
samarreta del Barça, la del Madrid i
la del Borussia Dortmund, a més de
motos Playmobil», explica. Escriu les
seves peticions en un foli en blanc
que tuneja amb dibuixos, de manera que deixa una carta superartística.

DESITJOS PER ESCRIT Laia Masferrer Matas, de 9 anys, escriu la seva carta a Arenys de Mar.

fenomen per reflexionar

Temps de qualitat i en família
Regalar en excés perjudica el desenvolupament dels menors i els fa
menys pacients, a més de fomentar
el materialisme. Les criatures que
reben menys regals desenvolupen
més la seva imaginació. Ho explica
la psicòloga Ana Herrero, i són idees contrastades que han portat a
definir la síndrome del nen hiperregalat, que adverteix dels perills

Anàlisi
Amparo Tomé
Professora de sociologia de l’educació a la UAB

I el millor regal
de Reis és...
primer any serà difícil, però acabarà
sent un hàbit saludable per a tots.

Il·lusió i necessitat
Els regals poden ser una lectura, una
joguina que suggerim que sigui educativa per estimular les àrees de coneixement o que els potenciï la creativitat, la curiositat i, per acabar,
alguna cosa que els faci il·lusió però que necessitin (pensem en alguna peça de roba, material escolar, un
instrument musical...). Els nadons de
fins a sis mesos necessiten joguines
que els estimulin sensorialment. En-

tre els 6 mesos i els 2 anys, l’etapa en
què es desenvolupa la mobilitat i les
criatures comencen a gatejar, a moure’s i a explorar, les joguines han de
facilitar com descobrir el seu entorn.
També es poden usar contes amb música o textures diferents.
Entre els 3 i 5 anys, adquirim el
control del llenguatge i també som
conscients de la pertinença al gènere, és a dir, els petits aprenen el que
és ser nens i ser nenes. És important
trencar amb els estereotips marcats
en les joguines; les pilotes, cotxes,
jocs de lògica… o les cuines, nines,
maquillatges.

dels excessius regals. Herrero, que
coordina el Departament d’Orientació del grup Brains International
Schools, considera que «la millor
opció per demostrar als més petits
el nostre afecte sempre serà dedicar-los tot el temps possible i realitzar activitats en família».
Des de la Universitat de Lleida,
el professor de Psicologia Jorge

Moya, immers en una investigació sobre jocs de taula, assenyala
que «cada vegada hi ha més evidència que, independentment de
les joguines, regalar temps a les
criatures, jugar amb elles, fer pinya i que es relacionin amb persones i no amb una tauleta en solitari potencien en elles més capacitats». H

No reproduïm comportaments
en els quals les nenes es vesteixen de
fades, princeses... Rols amb els quals
Disney les convida a ser belles, fràgils, temoroses o bruixes malvades…
mentre que els nens es vesteixen de
guerrers o de prínceps aventurers,
demostrant sempre força, valor, honor i gallardia. Compte, no els fem
cap favor als nens regalant-los pistoles, cascos de guerrers galàctics
que els cobreixen la cara per no veure el dolor o la por a la cara de l’enemic; necessitem treballar l’atenció,
la dolçor, l’empatia, la compassió
en els nens. D’igual manera, les nenes han d’aprendre que la bellesa és
efímera, que la seva formació intel·
lectual, la fortalesa, el domini corporal, l’aprenentatge en presa de decisions i l’esforç seran sempre importants.
Entre els 6 i 9 anys, s’adquireix
la força corpòria. Les joguines han
d’ajudar a alliberar tensions i afavorir el coneixement del cos. A partir dels 9 anys, es recomanen jocs
que els permetin exercir un rol propi en activitats relacionades amb
els oficis, la investigació, la música:

microscopis o telescopis, modelisme, col·leccionisme...
En l’adolescència acostuma a desaparèixer la necessitat de jugar. Solen buscar la identitat. Els seus gustos són més tecnològics, els seus desitjos estan marcats per les modes i
el consum. En aquesta edat acostumen a donar-se les primeres relacions amoroses. Assumpte controvertit perquè no existeix educació sexual al nostre país i les informacions
que incorporen els i les adolescents

Cal ajudar els nens
a fer la llista i no
incloure-hi més
de tres objectes
solen venir de la pornografia, i per
aquest motiu les seves actituds són
errònies i violentes.
Jugar, interaccionar, parlar i donar als nostres fills i filles eines perquè siguin capaços de dirigir autònomament les seves vides resulta el
millor regal de Reis possible. H
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Pàgines 2 a 5 LLL
ANNA MAS

Una campanya mira d’eliminar
el sexisme de les joguines
ABACUS

La cooperativa
Abacus i Fundesplai
promouen la igualtat
i la violència zero
C. E.
BARCELONA

C

No vol carbó, però la seva mare sospita que també en tindrà. El seu germà
Víctor, de 9 anys, demana: «L’equipació del Barça, els jocs Cluedo i Cara
Splash, cartes i un iPod».
A punt d’entrar a La Ciutat dels
Somnis, a la Fira de Montjuïc, Ona
Alavedra i la seva germana Lia, de 9 i
5 anys, expliquen què han demanat.
«El Trivial Familia, el vaixell del Pon,
jocs de taula, smartswatch, patins
de quatre rodes com els de Luna [de
la sèrie de Disney Soy Luna]», la gran.
La petita prefereix: «Joguines de Pinypon i un peluix». Martí Sánchez és
de Pallejà, té 10 anys i aquest any
vol: «Playmobil, la pistola d’espuma

Nerf i jocs de la Play4». Al seu costat, Mar García, de 5 anys, elegeix
«una disfressa de pirata, una tauleta de jocs i el vestidor de la Minnie
de Disney». La seva amiga Raquel
Hidalgo, de Castelldefels, amb 5
anys també vol «el Poni amb plastilina, la furgoneta de Peppa Pig i el
cotxe de Shimmer i Shine». Aaron
Roque, d’11 anys, afegeix: «Jo, amb
la meva Play, soc feliç», però demana «la Nintendo 3DS nova, els Sims
i una funda per al comandament».
El seu amic Jua Gil prefereix: «Un
joc de màgia, un mòbil que no em
portaran i una samarreta de Stranger things». H

otxets de nadó empesos
només per nenes i camions de bombers en mans
només de nens són retrats
que el packaging i els anuncis de joguines han difós i perpetuat. Perquè
així respon una societat en què només una minoria de col·lectius reclamen una reflexió sobre si és just i normal, o no, seguir fent-ho d’aquesta
manera. Eliminar estereotips de sexe
en les joguines és l’objectiu de Fundesplai i Abacus que, a través d’unes
ulleres màgiques, fan una crida
aquests dies a adquirir un pack solidari que inclou un manifest infantil i les
lents fantàstiques.
Costa dos euros (www.online.
abacus.coop/ca/) i forma part de la
campanya de la Cooperativa Abacus
que porta el nom d’Adam, la joguina
que no existeix. La iniciativa interpel·
la així: «¿Cal un nino especialment
per a nens? ¿Disfresses només per a
nenes? ¿Jocs específics per a cadascun? Nosaltres creiem que no. Per això hem creat l’Adam, la joguina que
no existeix. Aquest Nadal, no compris estereotips». En el vídeo de presentació, al final una veu pregunta:
«¿Deixaràs que el teu fill jugui a ser
pare aquest Nadal?».
Es pretén conscienciar des del
mateix sector comercial que, malgrat estar en molts casos conscienci-

33 Adam, el ‘pack’ solidari que ven la cooperativa Abacus.
ats, segueixen veient que són els mateixos pares i mares, però també les
criatures, els que acaben optant per
eleccions tradicionalment més freqüents: «No tots els pares masculins
accepten que el seu nen porti un cotxet de nadó pel carrer», apunta Judit
Escudé, des de la seva botiga de joguines Abitare Kids-Barruguet. «Els
fabricants fa anys que estem sobre
el tema, però som una societat encara sexista».
RECAPTACIÓ / La recaptació de la ven-

da dels packs es destinarà a una proposta educativa que rema en el mateix sentit. L’ha posat en marxa Fun-

desplai i l’ha anomenat Encoratja’t.
A través d’ella, fins al 2019 es promourà entre 85.000 xavals la igualtat i la violència zero. «El sexisme, el
masclisme, l’assetjament, la fòbia
contra el col·lectiu LGTBI i la violència derivada representen una plaga
social que s’ha de combatre amb fermesa des de tots els àmbits. A través
d’aquesta proposta, a Fundesplai
[www.projectes.fundesplai.org] assumim el repte d’educar en la infància i joventut en els valors de la coeducació per una societat més igualitària, lliure de discriminacions i de
qualsevol forma de violència», expressen des de Fundesplai. H

