EL JOC HEURÍSTIC
Els infants tenen una gran curiositat pel món que els envolta. En els primers mesos de
vida l’infant va precisant la seva coordinació ull-mà-objecte. El primer que fa amb els
objectes és posar-se’ls a la boca, sacsejar-los, canviar-los de mà, picar... però a mida
que els seus moviments es van fent més precisos comença a combinar-los. L’infant se
sent impulsat a descobrir per ell mateix com es comporten els objectes en l’espai ja
que no pot imaginar-se una cosa de la que no té experiència. És per això que entre els
12 i els 36 mesos oferim als infants el joc heurístic.
. El joc heurístic és una activitat en la que s’ofereix als infants una àmplia varietat
d’objectes interessants gairebé mai catalogats com a joguines. Han de ser materials
que ofereixin als infants diferents colors, textures, mides, sorolls, pes... com per
exemple: pots d’alumini, cadenes, pals de fusta, anelles, taps de suro, culleres, tubs...
L’infant pot combinar els materials de maneres molt diverses; omplir, buidar, tapar,
destapar, obrir i tancar, encaixar... L’exploració d’aquests objectes facilita que l’infant
conegui la realitat a partir de les seves pròpies descobertes i construeixi a partir de
l’assaig, encert i error la base per a nous aprenentatges.
El joc heurístic està pensat en dues parts; l’experimentació i la recollida. En la primera
els infants exploren i combinen els objectes lliurement. En aquesta part l’adult observa
l’activitat i està disponible però no intervé en el joc.
En la segona part, la recollida, l’adult demana als infants que recullin els objectes
classificant-los en diferents bosses. L’adult intervé més directament utilitzant
llenguatge per anomenar els objectes, verbalitza accions, orienta a l’infant en la
localització dels objectes en relació amb el seu cos, anomena les qualitats dels objectes
per tal que l’infant els vagi discriminant i guardant. A mesura que s’ordena es mira
l’estat dels materials per canviar-los o renovar-los.

