Títol: EL JOC DE CONSTRUCCIONS
Objectius







Desenvolupar l’interès per la descoberta
Manipular els diferents materials i explorar-los amb els sentits.
Apropar-se al coneixement de nocions, fets i conceptes que ajuden a interpretar el que
ens envolta.
Reconeixement de qualitats, quantitats, mides, mesures i relacions a l’espai.
Observar i comunicar els fets que es deriven dels seus jocs.
Compartir descobertes entre els infants.

Descripció de la proposta
Els de construcció són probablement un dels jocs que més beneficis aporta al desenvolupament
integral del nen i que estableix les primeres nocions matemàtiques de l’infant. A través dels jocs
de construcció, els nens van adquirint nocions que els ajuden a comprendre millor el món que
els envolta: aspectes espacials com el volum, la mida, les formes geomètriques o més
complexes com la simetria, l’equilibri i la resistència.

Aspectes didàctics i metodològics
Proposem construccions amb peces, de diferents qualitats; pes, mida, forma, textura... els
infants, depenent de la seva edat les descobreixen, exploren i combinen entre si.
Aquest material de construcció està present en tots els espais de l’escola on actua l’infant i al
seu abast. És important que hi hagi una quantitat suficient de material perquè els infants
puguin descobrir i experimentar diferents accions com apilar, combinar...
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Recursos emprats
Blocs de construcció de fusta: troncs i fustes naturals, peces grans de boix, peces reciclades...
Blocs de suro de diferents mides: Quadrats, rectangles, circulars...
Capses de cartó grans, petites...
Pots de metall...
Cal tenir en compte proporcionar el material en diferents qualitats.
Tot aquest material sovint és reciclat; qualsevol material que es pugui apilar o combinar i que
sigui segur, ens pot ser útil pel joc de construccions.

Alumnat a qui s’adreça especialment
Infants de 0 a 3 anys
Tot i que aquestes propostes poden ser adequades per infants de 3 a 6 anys o més grans.
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