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NOTA DE PREMSA
Figueres, 13/12/14
REFLEXIONS PEDAGÒGIQUES SOBRE EL JOC I LA JOGUINA

En l’entranyable acte celebrat avui a Figueres amb el Museu del Joguet de Catalunya, el Col·legi de Pedagogs
de Catalunya i la Regidoria de Cultura i Educació de l’Ajuntament de Figueres, s’han debatut REFLEXIONS
PEDAGÒGIQUES SOBRE EL JOC I LA JOGUINA de la mà d’experts de la pedagogia que han abordat la
importància del joc i la joguina des de diferents perspectives.

El Director del Museu, Sr. Josep M. Joan, en la presentació ha agraït al Col·legi de Pedagogs i a l’Ajuntament
de Figueres la celebració d’aquest acte en un marc tant idoni com és el Museu del Joguet de Catalunya.

En la inauguració el Regidor de Cultura i Educació de l’Ajuntament de Figueres, Sr. Josep M. Godoy, ha
recordat la frase de J.Château “un nen que no sap jugar serà un adult que no sabrà pensar” per a què s’hi
reflexioni en tota la seva dimensió. Per la seva banda, la Presidenta del Col·legi de Pedagogs, Sra. Rosa
Rodríguez, ha destacat que “el joc, sigui del tipus que sigui, ens ajuda a créixer en tots els sentits, perquè el joc
forma part de l’ésser humà des del seu naixement”

La Taula Rodona sobre el joc i la joguina, conduïda i moderada per la vicepresidenta del Col·legi de Pedagogs,
M. Victòria Gómez, ha comptat amb:


Sr. Jaume Torroella, pedagog, professor de la UdG i director de programes educatius de l’Ajuntament de
Vidreres, que ha convidat als assistents a recordar un joc o una joguina de la infantesa per mostrar que el
joc és també les emocions i els sentiments que desperta.



Sra. Anna Ferré, pedagoga, mestre i coordinadora GT Joc i Joguina del Col·legi de Pedagogs comparteix
consells pedagògics, elaborats pel grup de treball, a l'hora d'escollir les joguines per als fills i filles.



Sra. M. Concepció Torres. doctora en pedagogia, professora de la URV i directora del Grup de Recerca
del COPEC, relata com ha anat descobrint què li agrada a la seva filla, com ha descobert que el “no sé a
què jugar” vol dir “juga amb mi” i com fer front al consumisme mitjançant el joc cooperatiu en família.



Sr. Ramon Moix pedagog, orientador familiar, formador Generalitat de “Temps de família” i “Créixer amb
tu, posa l'èmfasi en la importància que pares i mares esmercin més temps en jugar amb els fills i filles i que
per a què l’infant pugui compartir amb els seus iguals cal un aprenentatge previ que ha de promoure l’adult.

Marta Pagès, responsable de COPEC-GIRONA, conclou la matinal pedagògica a Figueres, destacant el joc i la
joguina com a peça clau en l’educació dels infants i la responsabilitat que tenim com a pedagogs, educadors,
mestres, pares, mitjans de comunicació... envers els infants, perquè tots i totes fem pedagogia.
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De les idees força que han sorgit del debat sobre el joc i la joguina, se’n destaquen:


La importància del joc en el desenvolupament dels infants.



Què cal tenir en compte a l’hora de triar una joguina.



La importància de compartir els jocs i jugar amb els nostres fills i filles.



El valors que aporta el joc en l’educació dels infants.

ENLLAÇOS:
MUSEU DEL JOGUET DE CATALUNYA: www.mjc.cat/
COL·LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA: www.pedagogs.cat
AJUNTAMENT DE FIGUERES: http://www.figueres.cat/

Persona de contacte:
NATÀLIA LUJÁN ROIG
Vocal de Comunicació
Col·legi de Pedagogs de Catalunya
natalia.lujan@pedagogs.cat i copec.secretaria@pedagogs.cat
www.pedagogs.cat
Telèfon 932177799

Twitter: @CopecPedagogs: https://twitter.com/CopecPedagogs
Facebook: https://www.facebook.com/CopecPedagogs
Fòrums Pedagògics del COPEC: http://www.pedagogs.cat/forum.asp?c=108&i=ca
Contactar amb el COPEC: http://www.pedagogs.cat/consultar.asp?c=61&i=ca
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