
 
 

EXPLORAR, MANIPULAR I DESCOBRIR, ENS FA ENTENDRE EL MÓN    
A l‘escola Bressol donem molta importància al joc de descoberta ja que des d’edats ben primerenques els 
infants senten curiositat per explorar, manipular i descobrir el seu entorn i això els ajuda a entendre el món 
que els envolta. 
Els hi agrada  llepar, tocar, escoltar, picar, tirar, acariciar... els objectes amb o sense una finalitat concreta. 
 

Sobre aquest tipus de joc, oferim diverses propostes tenint en compte el moment evolutiu dels infants. 
 
LA PANERA DELS TRESORS  

És una proposta d’exploració per a infants que ja poden seure i encara no es desplacen gaire. 
Desenvolupa la coordinació ull-mà-boca, l’estructuració del pensament, la capacitat de concentració 
i la possibilitat de triar i discriminar objectes i les seves possibilitats. Conté objectes naturals i de la vida 
quotidiana que estimulen el desenvolupament dels cinc sentits: Vista, oïda, olfacte, gust i tacte, proporcionant 
diversitat i qualitat d’experiències sensorials.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Al principi l’infant agafa els objectes perquè els té a prop i li són atractius. Els toca i gaudeix de la sensació que 
li produeix el contacte i la manipulació.  Més endavant el seu interès i la seva curiositat creixent el fan més 
capaç de triar un objecte o un altre, segons l’interès que tingui per alguna de les seves qualitats. 
 
Una  variant de la panera dels tresors pot ser l’elaboració de paneres  amb objectes d’un sol material, com 
metall, fusta, elements de la natura… 
 
 

 

 

 

 

 

           

A mida que les necessitats del seu desenvolupament evolutiu i maduratiu canvien i s’inicia la marxa, 
permetent-li moure’s per l’espai,  la panera es pot anar transformant en una proposta de joc heurístic. 

 

 



 
 

JOC HEURÍSTIC 

És un joc d’exploració per a infants que ja es desplacen i en gaudeixen fins a l’inici del joc simbòlic. Les nenes i 
els nens exploren lliurement objectes no catalogats com a didàctics.  
Aquests objectes, sense una finalitat lúdica preestablerta, són fàcilment combinables entre ells i ens 
proporcionen diversitat i qualitat d’experiències sensorials. 
 

 
 
En el joc heurístic, l’infant arriba allà on desitja i desitja allò que veu.  
En la combinació de materials descobreixen que les coses hi caben o no, s’aguanten o cauen, rodolen o es 
mantenen quietes, ... 
El coneixement de la realitat que adquireix l’infant a partir de la pròpia activitat,  sorgida del seu interès, 
queda per sempre més enregistrat en el cervell i constitueix la base per a nous aprenentatges. 
Més endavant, al voltant dels 2 anys,  iniciem  les safates d’experimentació  
 
SAFATES D’EXPERIMENTACIÓ 

Els infants exploren lliurement els materials que contenen les safates (arròs, farina, pasta petita, taronja 
assecada, ...), tot experimentant les relacions que s'estableixen entre ells i els diferents objectes que tenen al 
seu abast (contenidors, culleres, petxines, pedres, ...).  
Els nens i nenes estructuren la ment mitjançant la informació que reben de l'experimentació.   
A través d'aquests materials poden augmentar i desenvolupar el seu nivell de concentració i d'imaginació. 
 
 

 
Els infants creen les seves pròpies hipòtesis fent-se preguntes com: "què és això?, què puc fer amb això?, per 
a què serveix?, que passarà si...?". Són ells mateixos els protagonistes dels seus aprenentatges i descobertes.  
També, a través d'aquest joc, els infants s'inicien en la lògica-matemàtica fent diferents combinacions, 
observacions, classificacions, comparacions, seriacions, agrupacions,.. 
 
D’aquestes propostes inicials, sorgeixen variables com l’obrador de sorra i el joc inespecífic. 
 



 
 

L’OBRADOR DE SORRA 

L’obrador de sorra és un joc sensorial màgic, d’exploració i descoberta adreçat a totes les edats. La sorra fina 
i seca  desperta  sensacions de plaer en els infants.  
Consisteix en un espai de joc on els nens i les nenes, lliurement, manipulen i investiguen a través de la sorra.  

 

L’espai està  distribuït en diverses taules baixes on hi ha contenidors (bols, safates, cistelles...) plens de sorra 
fina seca. Per enriquir el joc els oferim objectes de cuina reals, especials i diferents als que habitualment 
tenen al seu abast,  per fer transvasaments d’un recipient a l’altre (tasses, coladors, teteres, setrills, molinets 
de cafè, picadores de carn antigues...). Els infants  descobreixen objectes a través de l’observació atenta 
i la manipulació, investiguen, exploren i entenen. 
 
MATERIAL INESPECÍFIC 

És una activitat d’exploració per a infants de 0 a 3 anys. Les nenes i els nens exploren lliurement objectes  de 
la vida quotidiana, elements naturals i de reciclatge i d’altres que els permet el joc simbòlic. 
Aquest material l’utilitzen de diverses maneres, trobant ells mateixos totes les possibilitats de combinació i a 
l’hora estimulant la seva imaginació i creativitat.  
Descobreixen quines accions poden fer amb els objectes: ficar, treure, apilar omplir, buidar, encaixar, 
arrenglerar, combinar...      

 

Mitjançant l’observació i la manipulació arriben a reconèixer les qualitats dels objectes (material, color, 
textura, duresa, quantitat, forma...), comparar fent agrupacions, classificacions i seriacions tenint en compte 
les propietats del cada element fent relacions de:  Quantitat (molts, pocs, més...), Qualitat (textura, color, 
forma...), Espacial (dins, fora, dalt...), Comparació de mides (llarg, curt, gran...) i crear les seves pròpies 
històries. Mitjançant l’observació i la manipulació arriben a reconèixer les qualitats dels objectes (material, 
color, textura, duresa, quantitat, forma...), comparar fent agrupacions, classificacions i seriacions tenint en 
compte.   

Qualsevol material pot ser un tresor per als infants i esdevé una font inesgotable de descobertes. 
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