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1. Annexos 

 

En aquest apartat apareix un resum dels apunts que vaig prendre durant la 

realització de les entrevistes. Aquestes entrevistes estan realitzades en 

italià. Per tal que siguin intel·ligibles les he traduït al català. Les dues 

entrevistes fetes els infants les he transcrit per tal de donar coherència a la 

resposta però no les he modificat. Els infants en aquestes edats solen fer 

frases poc estructurades i coherents, però les he transcrit directament.  

 

1.1. Entrevista Pietro 

 

I. T’agrada jugar?  

Sí, molt. És el que més m’agrada.  

II. Quin és el teu joc preferit? 

M’agrada molt jugar a lego amb la meva mare. 

III. Que t’agrada més jugar sol o amb els amics? 

M’agrada jugar amb els amics, sempre juga amb amics, amb 

l’Elia, amb la Fede, amb la Gini, amb tots ells.  

IV. T’agrada els jocs que esteu quiets o moguts?  

M’agraden els jocs que són al pati, amb la meva mare sempre 

anem al parc a jugar perquè m’agrada molt córrer.  

V. Et va agradar al jocs de la tela i la pilota? 

Sí, va ser molt divertit, perquè quan la pilota venia cap a mi jo 

movia la tela i quan anava cap a l’altre banda un altre nen la 

movia.  

VI. En que consisteix aquest joc? 

Tots agafem una tela i al mig hi ha un forat, llavors hem d’intentar 

que la pilota no passi pel forat i no caigui.  

VII. És un joc individual? 

No, és un joc que fem tots junts. Perquè si no ho fem tots junts 

no podem jugar.  

 



1.2. Entrevista Elia, amic d’en Pietro 

 

I. Quin joc és el teu preferit?  

M’agrada jugar amb els meus tractors i els meus cotxes.  

II. T’agrada jugar amb en Pietro? 

Sí, és amic meu. A vegades no m’agrada jugar amb ell perquè 

pica i fa mal, però a vegades és molt divertit.  

III. En Pietro es comporta adequadament quan jugueu? 

Quan estem jugant al Lego es comporta bé, però quan anem a la 

sala polivalent no, perquè pica a tothom i no deixa que acabem de 

jugar.  

IV. Et va agradar el joc que vau fer amb la tela i la pilota? 

Sí, va ser molt divertit, tots ens ho vam passar molt bé.  

V. Què havíeu de fer? 

Havíem d’intentar que la pilota no passes pel mig del forat de la 

tela, per això cada un tenia un tros de tela i l’anava enlairant per 

tal que no caigués.  

 

1.3. Entrevista Elena 

 

I. Com definiries en Pietro?  

És un infant molt viu, no para quiet, sempre ha d’estar en 

moviment. Li agrada molt ajudar a l’adult, per aquest motiu 

sempre estableix un fort vincle entre la mestra i ell. Amb els 

infants costa més que es relacioni ja que és un dels aspectes que 

hem d’anar treballant perquè pica i molesta els companys/es.  

II. Perquè creus que té aquesta actitud? 

Jo penso que té aquesta actitud perquè està habituat a no tenir 

límits ni regles a complir a casa seva i això fa que els altres 

entorns es comporti igual. Aquest mal hàbit té unes 

conseqüències terribles per l’infant ja que fa que no respecti l’igual 

ni l’adult.  

Un altre problema que crec que està lligat a que tingui aquesta 

actitud és que, personalment, penso que ha casa seva sempre 



l’han anticipat alhora de parlar, tant quan ell realitza les preguntes 

com quan les respon, això fa que no és desenvolupi un bon nivell 

lingüístic. A conseqüència d’això té molts problemes alhora de 

comunicar-se i també fa que tingui aquesta actitud.  

III. De quina manera creus que es pot millorar el seu 

comportament? 

Quan es fa una activitat s’ha li ha de donar poques normes, 

perquè així les podrà recordar i complir. Aquestes normes poden 

estar lligades a l’activitat que es realitza però també penso que 

han d’estar lligades a la seva vida quotidiana, per exemple si en 

una activitat s’ha de respectar el torn de paraula s’ha de fer la 

reflexió que a la vida quotidiana també s’ha de poder fer, només 

quan estem jugant.  

També penso que s’ha d’iniciar per jocs que li agradin i després 

anar fent de més complicats.  

IV. Creus que el joc és un bon element? 

Clarament el joc és un instrument, els infants en aquestes edats 

necessiten el joc per conèixer el que els envolta i per tant, les 

mestres, l’hem d’utilitzar per ajudar-los a descobrir el món.  

V. Com ha de ser el joc perquè ajudi a millorar el 

comportament? 

Principalment, han de ser jocs que tinguin poques normes i que 

siguin útils a la vida diària, per exemple alguna que es treballi 

respectar el torn de paraula, el d’estar asseguts, demanar permís, 

etc.  

VI. Com s’ha de fer? El desenvolupament del jocs per tal que 

l’ajudi?  

En el moment en que es troba en Pietro que encara no coneix del 

tot els seus companys i que li costa relacionar-se, jo penso que és 

millor iniciar a fer jocs amb petit grup. Primer proposaria de fer 

algun joc tranquil i que s’hagin de concentrar. Faria servir poques 

normes i que siguin ben clares, fins i tot les podríem representar 

amb un dibuix i tenir-ho allà davant per tal que ho poguessin anar 

mirant i recordar-ho.  

VII. El jocs ha de ser col·lectiu o individual? 



Penso que el joc individual ajuda en Pietro a concentrar-se, però 

el joc col·lectiu aporta molts aspectes positius alhora de formar un 

infant.  

 

VIII. Com creus que ha de ser el joc: de moviment o quiet? 

En el cas d’en Pietro han de ser de moviment, on ell es pugui 

expressar mitjançant el cos. Aquest tipus de joc normalment vn 

associats els col·lectius. També s’han de fer jocs més estàtics per 

tal d’anar estructurant a l’infant, però aquest penso que s’han de 

realitzar quan l’infant estigui preperat.  

 

1.4. Entrevista mare d’en Pietro 

 

II. Com es comporta a casa en Pietro? 

Es comporta com es comporta un nen a la seva edat. És mogut, 

graciós, curiós i ajuda molt a casa. A vegades s’enfada perquè no 

aconsegueix el que vol, però això ho fa molt poc. 

III. Té contacte amb altres infants? 

De moment és fill únic i llavors a casa no hi ha un altre nen amb 

qui poder jugar. Té molta relació a l’escola amb els seus 

companys i companyes.  

IV. Aneu al parc a jugar? 

Com el ve a buscar el seu avi, normalment no van al parc perquè 

li costa molt controlar-lo, però de tant en tant va amb el seu tiet i 

les seves cosines a jugar-hi.  

V. Quin tipus de jocs realitzar a casa? 

Li agrada molt jugar a les construccions i té un calaix ple de Legos 

i aquestes coses. També li agrada molt jugar a casa amb el pare a 

fer veure que és “Hulk”, aquell dibuix animat de color verd.  

VI. Hi participeu?  

Normalment juga sol perquè nosaltres estem treballant, però quan 

estem a casa intentem estar al màxim amb ell i jugament junts.  

 


