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Infància

Guanyar és relatiu
Educar a través del joc

GEMMA CASTANYER

FOTO: MANOLO GARCÍA

“E
ntre totshem
d’aconseguir
que lesmarie-
tes vagindis-

fressades a la festa abans
noarribin les formigues i
esmenginel berenar!”
Aquest és l’objectiudel
Ball de disfresses de les
marietes, un joc coopera-
tiu i d’estratègiaproduït a
Alemanya i destinat a
nensd’entre6 i 8 anys, en
el qualnohiha guanya-
dorsni perdedors, sinó
que tots els participants
s’uneixena favord’una
mateixa causa.Noemí
Garcia iMireiaRiera,
sòcies i responsables
d’Artijoc, han traduït amà
les instruccions al català
perquè les famílies que
vulguin llogar-lopuguin
entendre comfunciona:

“ACatalunyanohiha cap
botigaquevengui o llogui
aquest joc.El comerçmés
a la vora el trobaríema
Euskadi, onhihaunesta-
blimentque treballa amb
lanostramateixa filosofia
i que també importa jocs
cooperatiusd’arreudel
món”, explica laMireia,
fundadorade la coopera-
tiva i ànimad’aquest pro-
jectenascut l’any 1999.

Ambseual centrede
Mataró (Maresme),
l’espaiElGronxador
d’Artijoc ésmésqueun
botigadevendade jogui-
nes.Ésun local educatiu,
d’interrelació i dedesco-
bertadestinat a famílies i
nensde totes les edats que
tinguinganesde compar-
tir plegatsun tempsde
lleure: “Venemjocsde
fusta i jocsde taula coope-
ratius aptesper anensde

dos anys i fins a l’edat
adulta.Tambédisposem
d’una salade jocoberta
matí i tarda, que també
utilitzemperorganitzar
tallers i activitats, bàsica-
ment els dissabtes”,
explica laMireia.Quan
tenia22anys i després
d’haver fet unpostgrauen
educacióper lapau iun
altra en joc cooperatiu va
decidir fusionar totes
dues experiències i crear
el projected’Artijoc: “Em
feia il·lusió treballar
l’abordatgepositiudel
conflicte a travésdel joc
cooperatiu.Educacióper
lapau i joc cooperatiu
erendos conceptesque
casavenperfectament”,
apunta.

La cooperativaArtijoc
vanéixer fa tretze anys
peroferirmúltiples ser-
veis relacionats ambel

lleure, amb la voluntat
–segons s’explica a les
bases–deposar el seu
“granetde sorra enuna
societatmés justa i soste-
nible ambel compromís
d’afavorir la reflexióper a
la transformació capa la
convivència solidària”.En
aquest sentit, laNoe i la
Mireia ofereixen tallers,
ludoteques itinerants,
realitzacions artístiques,
lloguerdehaimes sahara-
uis permuntar enpave-
llonsoplaces, producció i
guiatged’exposicions,
gestiódeprojectes educa-
tius i formacióno reglada,
i venda i construccióde
jocs.Actualment centren
la seva activitat enEl
Gronxador, unpuntde
trobada i de coneixença
entre veïns i famílies que
comparteixenelsmatei-
xos interessos: “Lamajo-

ria deparelles queens
arribenestanmolt com-
promeses amb l’educació
dels seus fills. Pares i
maresquepensen i refle-
xionen sobrequina
joguinaés lamésade-
quada i quenoesdeixen
portarpel primer anunci
queveuena la televisió.
Valorenqueelmaterial
del joc sigui bo i que la
proposta educativa sigui
engrescadora”.

Aquí tothom hi guanya

El joc cooperatiuuneix
persones, fomenta el tre-
ball enequip i reforça les
virtuts dels participants.
El companyde taulerno
espercepcomunaame-
naça sinó comunaajuda
per aconseguir vèncerun
element externqueel
gruphad’aconseguir
superar.TàbataCaparrós
ésmarede tres criatures
–laDaina, l’Ancor i l’Aran
(7, 6 i 3 anys)– i ésunade
les sòciesmés fidels
d’Artijoc.Cada setmanahi
llogaun jocde taula i fins
a l’anypassathi anava tot
sovint apassaruneshores
ambel fill petit: “Ambel
joc cooperatiu els veig
més relaxats, nodiscutei-
xenni competeixenper
ser elsmillors”, explica.
“Amésamésaprenen
estratègia i practiquen
matemàtiques sense ado-
nar-se’n”, afegeix.A casa
de laTàbatano tenen
televisor i el jocde taula
és, per tant, un recursque
la famíliautilitza sovint
perpassarunaestonadis-
treta. “N’hi haqueels
encaixenmillor i d’altres
pitjor, depèndel seuestat
d’ànim idelmoment, però
sónnensmolt predispo-
sats i oberts a conèixer
jocsdiferents”, conclou.

ComlaTàbata, l’Amà-
lia tambéhaoptatper
portar als seus fills jogui-
nesde lloguer, que
fomentin la intercultura-
litat i l’educacióper la
pau.Hova ferdesprésde
veure com la seva filla
granpatiaper si nogua-
nyavaal parxís o al jocde
l’oca: “Al principi li va cos-
tarunamica entendre
quenocalia que fos lapri-
mera i queaquínocom-
petianingú”, explica.Des-
présd’un temps
acostumadaals recursos
d’Artijoc, ara la filla de
l’Amàliapot jugar aqual-
sevol jocde taula sense
posar-senerviosani exci-
tar-se.Quanarribaun
nou joc cooperatiu, i
abansde conèixer lesnor-
mes, els dos germanspas-
senmolta estonamun-
tant lespeces i descobrint
elsmaterials quehihaa
dinsde la capsa: “Aques-
tes cases alemanyes tre-

COMPARTIR.Les famílies que opten pel joc cooperatiu en valoren la proposta educativa. Els nens aprenen aunir esforços i a no competir.

La cooperativa Artijoc fomenta l’educació per la pau i el treball en equip a través
del joc de taula i la joguina. El menys important és qui guanya o deixa de guanyar

Artijoc ofereix
venda i lloguer
de jocs
cooperatius
destinats a
totes les edats

“Educació per
la pau i joc
cooperatiu són
conceptes que
casen molt bé”,
apunta la Mireia
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En família

Ni premis
ni càstigs

Ja he dit alguna vegada que no crec que els
càstigs (“No aniràs a la piscina”, “Set minuts al
racó de pensar”...) tinguin cap mena de paper
en l’educació de les criatures. Tampoc no em
sembla que els premis siguin una bona eina
educativa.
ew

Si he de triar, per descomptat, val més un premi
que un càstig. Però molts cops costa distingir-
los. ¿“Si reculls les joguines anirem al parc” o
“Si treus bones notes et compraré la bici” no
són el mateix que “Si no reculls no anirem al
parc” i “Si suspens et quedaràs sense bici”? Els
premis són innecessaris (es pot educar perfec-
tament sense premis) i desvirtuen el caràcter de
les relacions familiars. Tenen un aire d’“estímul
a la productivitat” que sembla més proper a
l’àmbit empresarial que no al domèstic (si a
l’empresa funcionen els premis, no ho sé).
e

Però,sobretot,elspremisamenacenlamateixaqua-
litatmoralde laconductahumana.LaMartaha fet
elsdeuresperquèsapqueéselseudeure,hatretbo-
nes notes perquè li agrada aprendre, ha ajudat el
seu pare a rentar els plats perquè sap que els plats
s’han de rentar i que a casa tothomha d’ajudar. Se
sent orgullosa d’ellamateixa, sap que és bona, sap
queescapaçdefer lescosesbé.Sihihahagut,però,
la promesa d’un premi, per què ha fet laMarta tot
això?¿Haestudiatperquè li agrada saberoperquè
volia la consola? ¿Ha rentat perquè volia ajudar o
permenjar-se un pastís? ¿És realment bona ono-
mésés interessada?Començaadubtarde lesseves
mateixesmotivacions i, encara pitjor, comença a
pensarqueelsseusparesnoesfiend’ella. “Jonoem
portariabé sinoésperquèvull joguines, i elsmeus
paresho saben”.
e

Tambélaqualitatmoraldelpremiquedarebaixada.
Sielpremiésungelat,unallaminadura,veurelate-
le... ¿esticdientquela llaminaduraés l’alimentmés
sa i la tele elmés adequat per a unnen?Si el premi
ésun llibre, anar al parc o jugar ambels amics, ¿es-
ticdientqueelsnensdolentsnohandellegir llibres,
nohande fer exercici físic i nohande tenir amics?
¿De veritat pensa algú queno llegir i no jugar amb
altresnens faràqueels seus fills siguinmillorsper-
sones?Isobretot, si jo licomproel llibreolaportoa
laplatjaperquèl’estimo,sihofaigdemaneradesin-
teressada, perquèhed’ocultarquesócunbonpare
i pretendre quenomésho faig perquèha endreçat
l’habitació?Emsentiria ridículdient “comquehas
fetelsdeures,aniremd’excursió”,quanpucdirlapu-
ra veritat: “Aniremd’excursió, ja veuràs que ensho
passarembé”.Entotcas,sielproblemaéslafaltade
temps: “Fesaraelsdeures,quehemd’anard’excur-
sió”.Millorencara, afegim-hi: “Jo t’ajudo”.

CarlosGonzález ésdoctor enpediatria

Carlos
González

Famílies... parlem-ne

Que em
mires?

É
s força freqüent parlar amb les
criatures,demanarque facinal-
gunacosa, repetir finsal cansa-

ment el que han de fer o el que han
de deixar de fer, sense tenir present
siensmiren, jaquesesuposaqueens
escolten. És, de fet, suposarmolt, i
noésquenohi sentin,noésuntema
de sordesa. Passa que les paraules i
demandesque se’ls fan estanbarre-
jadesambmoltsaltres sons imissat-
ges, i, per tant,notenenresposta.Ai-
xò passa demaneramolt especial si
estan davant de la televisió o jugant
ambels recursos tecnològics,queels
cridenmolt l’atenció.

Vist ambunamicadedistànciaés
interessantveure lesactuacionsdels
uns ielsaltres.Vandientquesí, i, fins
i tot, contesten amb frases com: “Ja
m’ho has dit”, “Ja ho faré”, “Ara hi
vaig”...Aixòtranquil·litza,perquèes
vol tenirel convencimentque jaestà
assumit i querealmentés imminent
la seva resposta.

El que també és cert és que no es
mobilitzen. Ienaquestmomentve la
reacció adulta,més que curiosa per
lamancad’eficàciaperaconseguirel
queespretén: queescoltin.

L’única estratègia o, simés no, la
més freqüentés lade repetir-homés
vegades,cridar,enfadar-se i,moltso-
vint, acompanyar lasituacióambco-
mentariscom“Noescolteu”, “Jan’hi
ha prou” o “No ho repetiré”. Frases
quenocanvien resperquè les perso-
nesadultessegueixenamblasevama-
neradeferi lescriaturesesprenenles
amenaces comuna situacióhabitual
enquènoacabapassant res.

Potser caldria, demanera decidi-
da, revisarunasituacióenquèelpro-
blemanoés l’atencióni lasordesa, si-
nó la prioritat del missatge que es
dónai,sobretot,delamaneracomens
comuniquem.

Laprimeracondició, la fonamen-
tal, ésdemanar lamirada.Unamira-
da que no sigui només d’un instant.
Mirarés laprimeracondicióqueper-
met veure la persona que parla. Per
tant,nocaldirresmésque“Mira’m”.
Quanhi ha aquest contactemillor si
ve acompanyat d’un somriure que
permetimantenir la comunicació.

Llavors, tot seguit, ve lademanda
ambparaules, idespréscalquehiha-
gi la resposta tambéamb lamirada i
les paraules per concretar el procés
perdonarresposta: l’estonaqueque-
da per jugar, elmoment en què s’ha
de tancar la televisió o l’hora de fer
el que cal.

M. Jesús Comellas

MariaJesús
Comellas és
doctora en
psicologia
i pedagoga

ballenamb fustadepri-
meraqualitat i sónmolt
originals en lapresenta-
ciódel tauler, les fitxeso
els daus.Els encantades-
cobrir quèhihadenou i
moltes vegades s’inven-
ten lesnormesabansque
jo elshi expliqui”, afegeix.

L’Amàlia tambédes-
tacaquegràcies als recur-
sosd’Artijoc aconsegueix
estalviarmolts diners
alhoraquemanté viva la
il·lusiódelsnens i evita
arraconar jocsdinsun
armari: “Llogarun joc
durantuna setmanaval 4
euros. Si el comprés al
mercatme’n costaria 60o
70 i segurqueenunmes
jano li farien cas”, diu.

SòniaDomínguezva
començar a anar aEl
Gronxadord’Artijocquan
vanéixer el seu fillOtto.
S’hi passavamoltsmatins
de la setmana i araque ja
ha complert els tres anys i
queha començat a anar a
escola tambéoptaper
emportar-se jocs a casa:
“Aquest capde setmana
enshemsaturat de jugar
al jocdel corb!Heperdut
el comptede les vegades
que l’hemmuntat i des-
muntat”, explica.Adife-
rènciademoltes altres
criatures, l’Otto s’ha criat
ambel joc cooperatiu, una
visióque contrasta amb la
que tenen lamajoriadels
seus amicsde l’escola: “Ell
no coneixia el joc compe-
titiu.Araper força l’ha
anat aprenent, peròmen-
trestant jo li ofereixouna
altraperspectivadel
lleure”, apunta.

Apte per a adults

El joc cooperatiu enfor-
teix el sentiment de grup
entre criatures, però
també es pot aplicar
entre els adults, un exer-
cicimolt sa per a perso-
nes queno es coneixen i
que volen trencar el gel:
“Hemarribat amuntar
una sessió de jocs per a un
comiat de solters.Ho vam
fer a través de la tècnica
de la provenció en la reso-
lució de conflictes, que es
basa enun treball gradual
partint de la descoberta
d’unmateix fins a la rela-
ció i cooperació ambels
altres. Si tuno et conei-
xes, i no t’estimes, no
podràs comunicar-te ni
cooperar ambels altres.
La sessió va ser un èxit!”,
recorda laMireia. Aquest
tipus de sessions també
es podendestinar a les
famílies, per unir pares i
fills i fer-los partícips
d’unamateixa activitat:
“Veus comhi hapares
quede sobte descobrei-
xen el seu fill. És fantàs-
tic, i penses: juga-hi i
rebolca-t’himés, que això

L’expert opina
Joc cooperatiu

e

OriolRipoll, especialista
en jocs, avalua els avan-
tatges del joc cooperatiu i
què aporta als infants
que el practiquen.Bàsi-
cament endestacaqua-
tre aspectes.
e

Jugadorsunits. Enels
jocs cooperatiushi haun
adversari hipotètic, però
la diferència és que el
grupvaunit i, per tant,
hade treballar la comu-
nicació i solucionarpro-
blemesper superar-lo.
e

Fomenta la calma.Com
quenohiha guanyadors
ni perdedors els jugadors
estan tranquils. Poden
valorar i aprendre sense
presses.
e

Aporta valors.Comqual-
sevol altre joc, però en
aquests casos s’aprèna
equivocar-se en grup,
sensebuscar culpables.
e

Elsnensaprenenque
jugarésdivertit i que
podenpassar-s’hobécon-
juntament.Nohihaplors
ni frustracionsperhaver
quedat l’últim.L’impor-
tantésel sentiment
d’equip.

Construir la pau
també a l’escola

e

L’escolaMariàCubí
deMalgratdeMar
(Maresme) imparteixdes
delmesdegenerel taller
Construïm,unprojecte
extraescolardestinat a
alumnesdequart a sisè
deprimària, amb l’objec-
tiude fomentar l’apre-
nentatgeen les compe-
tènciespersonals i
socials apartirdel joc
cooperatiu i les activitats
lúdiques.El tallerCons-
truïmésunprojecte con-
juntd’Artijoc, la regidoria
d’Educacióde l’Ajunta-
mentdeMalgratdeMar i
el professorat i l’AMPA
del centreMariàCubí, i,
demoment, ja estàofe-
rint resultatsmoltposi-
tius.Desde l’escola, els
organitzadorsdestaquen
que l’èxit recauen launió
del grupa travésde les
relacions cooperatives:
“Lanocompetició,
l’acceptacióde l’altre, la
gestiódel conflicte, la
participacióde tots els
membresdel grup i el
riure comarecursque-
den impregnats encada
alumne in’enforteixenel
creixementpersonal”,
expliquen.


