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Consum i joc responsable
La Fundació Pere Tarrés proposa 10 pautes per fomentar el consum responsable
de jocs i joguines
05 Gener, 2018 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

Si bé els infants i joves juguen durant tot l’any, el 70% de les ventes de joguines es realitza
durant la campanya de Nadal, segons dades de l’Associació Espanyola de Fabricants de
Joguines (AEFJ). La gran oferta de joguines que entretenen i diverteixen i, sovint, ensenyen,
fa que oblidem que el joc més estimulant es troba en la imaginació i la fantasia. El
consumisme associat a la celebració del Nadal ens porta, en ocasions, a confondre el joc amb
la joguina i ens fa oblidar que “jugar vol dir compartir, desenvolupar la creativitat, treballar
les emocions, la llibertat, les relacions interpersonals, les habilitats motores i passar-ho bé”,
com aﬁrma Bet Bartrina, docent dels cursos de lleure de la Fundació Pere Tarrés, que ha
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qui és i experimenta què és capaç de fer. Amb el joc simbòlic, l’infant copia el món dels
adults i interactua amb els seus companys i companyes, primer de manera desordenada i
després de manera ordenada i en la mesura que creix, amb la incorporació dels jocs amb
regles, aprèn a adaptar-se a les diferents situacions que se li plantegen, treballa en equip
quan el joc és cooperatiu, pren decisions si és necessari i és capaç de posar-se en el lloc del
seus companys de joc.
El joc i el món de l’educació i el lleure
El joc és l’eina innata que els nens i nenes utilitzen per aprendre i conèixer el seu entorn.
Com sintetitzava la pedagoga Maria Montessori: “la feina dels nens és jugar”. L’estreta
vinculació entre el joc i el món de l’educació i del lleure infantil i juvenil fa que per la
Fundació Pere Tarrés el joc esdevingui una activitat clau en la vida dels infants i joves. Tal és
la transcendència del joc que queda recollida en l’article 7 de la Declaració dels Drets dels
Infants (1959): “L’infant gaudirà plenament de jocs i d’esbarjos, els quals hauran d’estar
orientats vers les ﬁnalitats perseguides per l’educació; la societat i les autoritats públiques
s’esforçaran a promoure la satisfacció d’aquest dret.”
Des de la Fundació Pere Tarrés animen a educadors, monitores i famílies a convertir
qualsevol objecte una joguina fascinant, només posant en marxa la imaginació. Jugar és una
activitat necessària i espontània que permet que els infants explorin i coneguin el seu entorn
i despertin un gran ventall d’emocions importants en el procés de creixement.
Font: Departament de Premsa de la Fundació Pere Tarrés
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