
 

 

 

 

 

 

                                          3ª Sessió Grup de Reflexió de pares 

                                          14 de Març de 2012 

               

                                     El Joc, el temps, els infants i els adults 

 

                    Htpp://cafepedagogic.wordpress.com/2011/02/07/el-joc-el-temps-els- 
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Iniciem la sessió visualitzant una conferència que el periodista Carl Honoré va donar a 

la “Ciudad de las ideas” (2008), sobre el moviment Slow. 

Aquest corrent promou ralentitzar les activitats humanes, controlant nosaltres el nostre 

temps. Cerca prioritzar les  activitats que suposen un desenvolupament de  les persones, 

trobant un equilibri entre la utilització de la tecnologia orientada a l’estalvi de temps, 

fent ús d’aquest temps per gaudir d’una passejada, compartir un dinar amb una altra 

persona… 

 

La tecnologia pot accelerar molts aspectes del dia a dia: la feina, la producció i 

distribució del menjar, i moltíssimes més activitats, però les coses més importants de la 

vida no s’haurien d’accelerar ( saber mirar l’altre, escoltar un amic…). Anem omplint el 

temps amb coses i hem de saber trobar moments per ralentitzar el nostre ritme i dirigir 

nosaltres la nostra vida (“que és allò que realment ens val la pena”). 

 

El ritme de l’educació també és accelerat. Sembla que els nens han d’adquirir molts 

coneixements…cal aprendre a pensar, enamorar-se de l’aprenentatge i no aprovar 

exàmens per que sí. 

 

Es molt important el joc desestructurat, el que no implica horaris ni planificació: 

dibuixar,jugar al pati,mirar per la finestra, cercar animalons al jardí…que el nen/a 

explori el mon al seu ritme no és perdre el temps. No es tracta de fer les coses a poc a 

poc, sinó de fer servir el temps necessari per fer-les de la millor manera possible. 

Sovint som els adults els que ens creem la necessitat d’omplir aquest temps amb 

activitats programades per por a l’avorriment .Estem obsessionats en aprofitar el temps 

al màxim. 

 

Finalitzem la sessió d’una manera ralentitzadora, fent uns minuts d’interiorització 

dirigida pel professor Toni,  de la mateixa manera que fan els nostres fills/es  cada matí 

a l’escola abans d’iniciar les activitats del dia.        


