
Els Jocs de Falda

PRESENTACIÓ I OBJECTIUS 

Els jocs de falda són una activitat dirigida a mares i pares amb infants de 0 a 3 anys, i es poden 
considerar les primeres propostes culturals que se’ls fan als infants des del naixement i durant els primers 
anys de vida. Provenen de la cultura popular, heretada generació rera generació, en la que els adults 
proposen una estructura de relació que té un text, una música i un moviment:  

 Els textos generalment parlen de la descoberta del cos i de l’entorn immediat i vivencial dels 
nens. Curiosament, molts dels textos també provoquen picardia, doncs la cultura popular dóna per fet 
que la curiositat i l’astúcia s’ha de treballar des del primer moment. 

 Les músiques dels jocs de falda són molt senzilles, sovint tenen com a màxim dues o tres notes per tal 
que siguin molt assequibles i els nens hi puguin participar activament.  

 Les propostes de moviment són interactives, de forma que el moviment de l’infant sempre sorgeix com 
a resposta de la provocació d’un adult.  

D’aquesta forma s’estableix un diàleg a través de la veu i el cos, així com una disciplina corporal i de 
psicomotricitat que el nen aprèn a través del joc i d’una forma divertida, tot preparant-lo per les 
adquisicions futures com l’equilibri, el gateig, caminar, la parla i l’expressió. 

Per tots aquests motius, els jocs de falda són una relació d’aprenentatge divertida i de plaer, però no per 
això poc exigent: A l’adult li exigeix alegria, paciència i disponibilitat, mentre que a l’infant se li exigeix que 
escolti atentament, que repeteixi atentament, que ajusti el ritme, que esperi el seu torn i el moment 
adequat, que faci el moviment que pertoca... Tot això en un marc de diàleg i reciprocitat que fomenta 
el respecte i l’autoritat. 

Així doncs els jocs de falda son una primera transmissió de la llegua i de la nostra cultura cap als nostres 
infants, d’una forma lúdica i afectiva. Malgrat que es puguin aprendre i treballar a les escoles, els jocs de 
falda són indiscutiblement un patrimoni familiar. La seva transmissió oral fa que el joc de falda 
esdevingui una relació viva que va canviant d’una persona a l’altre, d’una família a una altra, i fins i tot 
dins d’una mateixa família depenent de l’edat del nen. Per tant, els jocs de falda no són partitures que 
s’han d’aprendre, sinó relacions i vincles que es construeixen entre pares i fills. 

HORARIS I PREUS 

 Dimecres matí:  1 i ½ hores  70,00€ / curs-família (6 sessions) 

 Dissabte matí:  1 i ½ hores  70,00€ / curs-família (6 sessions) 

ELS MESTRES 

Jordi Torner Biayna 

 Metge i psicoanalista. 

 Cofundador del Centre d’Higiene i Salut Mental de Badalona. 

 President la l’Associació pel Foment de la Salut a les Llars d’Infants. 

 Creador dels “Tallers de Jocs de Falda”. 

Llúcia Viloca Novellas 

 Metge pediatra, psicoanalista i psiquiatra infantil. 

 Especialitzada en la criança i el desenvolupament primerenc del nen i de la infància. 

 Professora de màsters a la UB i URL sobre desenvolupament infantil i atenció precoç. 

 Autora d’articles sobre vincle emocional, desenvolupament i aprenentatge. 

Neus López Cao i Adriana Mazzara Bou 

 Conductores dels tallers de jocs de falda. 

MÉS INFORMACIÓ 

Secretaria: C/. Marina, 48 de Badalona  

dilluns a divendres 18:00h - 20:00h 

Telèfon:  93.384.37.13 

e-mail:  ob@orfeobadaloni.cat 


