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9  Anàlisi seqüencial 
 

Els resultats obtinguts fins ara amb l'anàlisi descriptiva han estat prou indicatius per 

explicar el ritme d’acció del  joc infantil,  per constatar la qualitat de les configuracions i 

per determinar la configuració tipus de cada un dels casos estudiats. No obstant això, i 

encara que aquesta informació ha estat rellevant, no considerem assolits els nostres 

objectius. Se'ns plantegen interrogants i contradiccions que ens fan anar més enllà i 

continuar la recerca. 

 

Recordem que els resultats de l'anàlisi descriptiva ens mostren unes dades molt 

favorables als criteris que fan referència al coneixement físic i lògic del medi i que 

contràriament al que podíem esperar, el criteri amb menys puntuació és precisament el 

referit al joc simbòlic. Les taxes obtingudes en el grup SD eren:  coneixement del medi 

4.8,  operacions lògiques 5.2 i joc simbòlic 1.7. Les diferències són força accentuades, 

no obstant això, són menors que en el grup ND, on encara són més pronunciades.  

 

Per altra banda, la literatura especialitzada ens ha ofert dades i argumentació  

suficients com per afirmar que durant aquest període s'inicia i consolida el joc simbòlic. 

Aquest encontre entre les nostres dades empíriques i les aportacions teòriques ens 

porta a plantejar la necessitat d'incrementar el nostre coneixement sobre el procés que 

l'infant amb SD desenvolupa durant aquest període evolutiu. Per a fer-ho hem 

considerat la realització d'un estudi seqüencial. 

 

Valorem aquesta opció d'anàlisi com una possibilitat metodològica que pot incrementar 

el nostre coneixement, en oferir una informació més detallada del procés que 

desenvolupa l'infant. Esperem poder distingir alguns dels esquemes d’acció que 

possibiliten l’emergència d’altres de nivell superior, com també retrobar en aquesta 

interrelació encadenada els plantejaments suggerits per Cambrodí (1991) en el que ell 

anomena la combinatòria relacional. Per tot això hem optat per fer una anàlisi 

seqüencial amb el programa SDIS-GSEQ de Bakeman & Quera (1996).  

 

9.1 Aspectes procedimentals: instrument i codificació 
 

Molt breument i per a facilitar la lectura fem un petit comentari de l'instrument.  Consta 

de dos programes informatitzats, SDIS  i GSEQ.  
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• SDIS: Crea la norma per l'intercanvi de dades seqüencials (Sequential Data 

Interchange Standard). Supleix la carència de regla o estructura normalitzada d’ús 

comú per a dades seqüencials. Aquesta iniciativa possibilita que després siguin 

molt més àgils les posteriors anàlisis estadístiques, la seva operativitat i eficàcia. 

 

• GSEQ: Analitzador seqüencial de propòsit general (Generalized Sequential 

Querier). Aquest programa dóna la possibilitat d'analitzar les dades obtingudes de 

forma seqüencial, en diferents formats i és un instrument molt flexible, complex i 

adaptable. Sempre s’han d’haver introduït prèviament les dades en SDIS.  

 

 

Per a poder aplicar el programa s’ha fet necessari reduir el nombre de codis. Així 

doncs, hem agrupat en un sol codi tots aquells que s'han donat d'una a tres vegades 

(normalment eren subcodis d'un mateix codi) i també hem anul·lat els codis que 

s'havien formulat com a previsibles, però que no s'han donat cap vegada. Expliquem 

amb deteniment aquest procés i els continguts corresponents a l'annex núm. 3.  

  

Recordem que els codis s'han aplicat a les configuracions, unitats d'anàlisi del nostre 

estudi, i que una sèrie encadenada forma una seqüència. Amb la finalitat d'acomodar 

les nostres necessitats a la terminologia del  programa SDIS-GSEQ i poder diferenciar 

a quina unitat ens referim (configuració o seqüència) hem anomenat variables als 

codis a les seqüències. 

 

Com hem dit en diferents ocasions els codis d'un mateix criteri són de creixent dificultat 

i per tant els primers de l'enumeració poden estar implícits en els darrers. Ens hem 

trobat en situacions on un mateix codi pot constar en una configuració i al mateix 

temps esdevenir el codi de la seqüència. Per a diferenciar la funció, utilitzem les lletres 

minúscules quan són codis de configuració i les lletres majúscules quan són variables. 

De fet, totes les variables d’un criteri són codis del mateix criteri, encara que alguns 

d’ells, per la seva complexitat, sols s’han aplicat com a codificacions de les 

seqüències, com a variables. 

 

A la taula següent, indiquem finalment el nombre de codis i de variables aplicables per 

al programa SDIS.  
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Taula 22   Quantitat de codis i variables aplicables al programa SDIS GSEQ 

 

Criteris 

 

Codis 

 

Subcodis 

 

Variables 

 

TOTALS 

Exploració del medi i experimentació 10 1 (9) 11 

Operacions lògiques 15 5 (12) 20 

Identitat quantitativa 11 0 (11) 11 

Situacions espaciotemporals 16 0 (11) 16 

Identitat qualitativa 13 0 (13) 13 

Joc simbòlic 14 0 (11) 14 

TOTALS 79 6 (67) 85 

 

L'enumeració dels codis aplicables a l'estudi seqüencial i les variables aplicables a la 

codificació de les seqüències es pot consultar a l'annex núm. 4 on també s'expliciten 

els corresponents continguts. 

 

 

9.2 Criteris sobre els quals es planteja l'anàlisi 
 

Un cop solucionades les dificultats quant al procediment, l'aplicació del programa, 

passem a formular els criteris a partir dels quals hem portat a terme l'anàlisi. Les 

possibilitats són múltiples i exhaustives i, per tant, amb la finalitat d'operativitzar el 

nostre treball, hem hagut d'acotar i delimitar el nostre estudi. Els mateixos autors 

Bakeman & Quera (1996) assenyalen la importància de la realització d'un treball previ 

a l’aplicació del seu programa. 

  

Els criteris que han definit i delimitat l'anàlisi són: 

• L'anàlisi seqüencial es porta a terme des d’una perspectiva molecular i transversal 

a una perspectiva molar i longitudinal. 

• L'anàlisi es fa únicament del grup SD, objecte d’estudi del present treball.  Creiem 

que la focalització de l’estudi permetrà una millor interpretació de les dades. 

Únicament es farà ús de les dades del grup ND en moments puntuals. 

• Com s'ha indicat anteriorment un dels objectius del treball està centrat en l’estudi 

del joc de tipus exploratori i el joc simbòlic. Recordem que els criteris referits al 

coneixement físic i lògic del medi, criteris implicats directament en l'anomenat joc 

exploratori, són els que han manifestat un nivell més elevat de freqüències a 
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l'anàlisi descriptiva. Així doncs, hem limitat l’estudi seqüencial a les dades dels 

criteris relacionats amb el coneixement del medi, les operacions lògiques i el joc 

simbòlic.  

• Amb la intenció de poder obtenir més informació respecte de la qualitat de les 

operacions lògiques i d'acord amb els plantejaments de l'anomenada combinatòria 

relacional (Cambrodí, 1991), hem optat per definir una darrera agrupació de codis. 

Tots ells pertanyen al criteri d'operacions lògiques: el primer correspon a l'acció 

amb 2 elements (lq01), el segon amb 3 elements (lq05) i el quart amb 4 elements 

(lq09). Poder plantejar l'estudi de les concurrències i retards a partir d'aquest criteri 

possibilita l'acompliment d'aquest objectiu. 

    

 

9.3 Resultats de l'anàlisi seqüencial 
 

A partir dels criteris comentats anteriorment, tenint en compte els resultats obtinguts 

amb l'anàlisi descriptiva i les possibilitats de l'anàlisi seqüencial, hem optat per fer un 

primer estudi de concurrències entre els codis dels criteris referits al coneixement físic i 

lògic del medi (m-lq) i el criteri referit al joc simbòlic (fs).  Aquesta anàlisi transversal 

ens mostra els tipus de codis que es combinen amb més facilitat i de forma majoritària.  

Presentem únicament les 5 freqüències més elevades de concurrències. (Taula núm. 

23) 

 
Taula 23  Agrupacions de codis més rellevants  

codis agrupats 

m-lq // fs 
 

Conductes 
 

total=91 
 

% 

 

m4lq05 // fs1 

 
Organització vers un objectiu, encara que no s'expliciti 
verbalment; tenint en compte 3 elements i aplicant una acció 
simbòlica, canònica, sobre un objecte o un mateix   

 

11 

 
12% 

m4lq05/ fs0 Organització vers un objectiu, encara que no s'expliciti 
verbalment; tenint en compte 3 elements i aplicant de forma 
aïllada una acció simulada 

 

7 

 
8% 

m6lq01/ fs2 Superació d'un problema amb una estratègia manipulativa, tenint 
en compte 2 elements mentre es porta a terme una acció 
simulada de forma organitzada sobre una joguina  

 

6 

 
6.5% 

m4lq09/fs1 Organització vers un objectiu, encara que no s'expliciti 
verbalment; tenint en compte 4 elements i aplicant una acció 
simbòlica, canònica, sobre un objecte i un mateix 

 

5 

 
5.5% 

m5lq05/fs0 Experimentació de la funció causal amb l'ús d'instruments, tenint 
en compte 3 elements i aplicant de forma aïllada una acció 
simulada 

 

4 

 
4.5% 

altres…  58 63.5%
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En valorar els percentatges d’aquesta taula no podem oblidar que es refereixen a la 

quantitat total de configuracions (en aquest grup SD són 91) on es relaciona el 

coneixement físic i lògic del medi amb el joc simbòlic (m-lq//fs). I que la quantitat de 

possibles combinacions entre els codis d'aquests criteris és de 180. Per tant, el fet que 

una d'elles assoleixi el 12 % és rellevant. Així doncs, podem afirmar que molts dels 

esquemes d'acció que manifesten els infants en el seu joc espontani estan 

caracteritzats per l'acció organitzada vers un objectiu, encara que no s'expliciti 

verbalment, tenen en compte 3 elements i apliquen una acció simbòlica, canònica, 

sobre un objecte i un mateix. Mostrem a continuació uns exemples significatius 

d'aquest tipus de conducta. 

 
Exemple núm. 4 

Accions de l'infant Exp. infant Exp. adult 
 
Deixa la cullera al cistell i n’agafa una altra de groga 

 
…era  

 
mira una altra 

Amb la cullera fa com si aixafés les pedres   
S-1-SD. 3.38   

 
 

Exemple núm. 5 

Accions de l'infant Exp. infant Exp. adult 
Agafa la tassa blava, és la següent, i aboca el contingut al 
següent plat, el groc 

Aquesta .. 
Sopeta 

 
És sopeta això? 

Deixa la tassa al costat  Sí Molt bé, que bona 
A-6-SD. 1:24.30   
 
 
 
9.3.1  Anàlisi dels retards amb codis agrupats 
 

Passem ara a l'anàlisi seqüencial presentant les dades a partir dels retards. 

Considerem la mesura del retard equivalent a una unitat d'anàlisi, una configuració, 

així doncs, hem desestimat la unitat de temps i també els intervals. Aquesta mesura 

està d'acord a ajustar-nos al màxim al quefer natural de l'acció infantil, com també la 

presentació de les dades fins a 6 retards. No oblidem que la majoria de seqüències tal 

i com s'ha indicat anteriorment, poden tenir entre 3 i 6/7 unitats d'anàlisi o 

configuracions. 

  

A la taula núm. 24 es presenten les següents dades: 

• A la primera secció hi ha les dades que corresponen al grau de condicionament 

que tenen les accions de coneixement físic i lògic del medi sobre les accions 
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simbòliques (mlq / fs).  A la segona secció, es presenten les dades a la inversa; 

com condiciona les accions simbòliques el fet que apareguin accions de 

coneixement físic i lògic del medi (fs / mlq) . 

• Tant en una com en l'altra secció, es presenten les dades totals de freqüències de 

relació tenint en compte els retards. Aquests estan indicats amb R1,R2…fins a R6. 

• També es presenten de forma agrupada les conductes segons la quantitat, 2, 3 o 4 

elements, que s'han de combinar a l'hora d'actuar. Aquesta dada està indicada 

amb els codis:  mlq01, mlq05 i  mlq09.  
 

Taula 24  Percentatges segons l'ordre i la dificultat de les conductes, per a cada retard  

 mlq dades // fs condicionades fs dades // mlq condicionades 

 totals 

292 
m-lq 01 

amb fs 

m-lq 05 

amb fs 

m-lq 09 

amb fs 

totals 

235 
fs amb 

m-lq 01 

fs amb 

m-lq 05 

fs amb 

m-lq 09 

R1 90 48% 41% 11% 66 39% 38% 23% 

R2 77 38% 47% 15% 61 44% 34% 22% 

R3 49 39% 49% 12% 48 50% 38% 12% 

R4 32 40% 44% 16% 32 50% 41% 9% 

R5 28 43% 46% 11% 15 45.5% 45.5% 7% 

R6 16 31% 62% 7% 13 54% 38% 8% 

Llegenda:   
mlq  correspon a l'activitat de coneixement físic i lògic del medi i  fs correspon al joc simbòlic. Els 
números 01 //05 // 09 corresponen a l'acció amb 2, 3 o 4 elements. La columna R1 a retard 1, la R2 al 
retard 2, i així successivament fins al R6. La unitat de retard és la configuració. 
 

 

Resultats: 

Si tenim en compte les relacions que hi ha entre la totalitat de les conductes referides 

al coneixement físic i lògic del medi i el joc simbòlic, juntament amb el  retard en què 

es dóna aquesta relació (zona ombrejada de la taula), observem: 

1. La quantitat de freqüències són més elevades quan les conductes de coneixement 

físic i lògic del medi són anteriors al joc simbòlic (1a columna). Per exemple, l'índex 

més elevat ens indica que s'ha donat fins a 90 vegades el fet que una conducta de 

coneixement del medi sigui anterior a una altra conducta en retard 1 (R1), de joc 

simbòlic.  

S'indiquen a continuació uns exemples d'aquest tipus de conductes, en tots es 

passa de l'activitat exploratòria i convencional (R0) al joc simbòlic (R1). Recordem 

que la unitat de retard equival a una configuració, per tant el retard 1 es refereix a 

la segona de les dues configuracions (espais horitzontals). 
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Exemple núm. 6 

Accions de l'infant Exp. infant Exp. adult 
Agafa el nino de goma   
El posa sobre de la plataforma del cotxet nino ... aquí! Ah! Ah!  
Aixeca la construcció amb una mà i amb l’altra aguanta el nino, 
(parla dirigint-se al nino) 

 
Va nem ! 

 
Molt bé  

A-3-SD.41.22   
 

Exemple núm. 7 

Accions de l'infant Exp. infant Exp. adult 
Agafa una tassa per l’ansa aquí...   
La sacsa -dins hi ha una pedra- Aiua (aigua)..a yo  
Es posa la tassa a la boca   
Fa veure que beu movent la boca   
S-2-SD. 21.15   
 

Exemple núm. 8 

Accions de l'infant Exp. infant Exp. adult 
Té el braçalet sobre la taula i posa la nina dins  Sí, mira …  
Agafa el braçalet i el fa lliscar per fora del cos de la nina   
El deixa sobre del cap de la nina   
Para i em mira (sona el telèfon de casa seva)  Què li has posat… ? 
Deixa el braçalet a la taula i posa la nina dreta dins   
L’agafa pels braços amb les dues mans, la treu fora i la fa saltar 
dins. Em mira 

 
Mm! 

 
Ui!  Què és això? 

A-6-SD.1:21.45   
 

2. Les quantitats totals de les freqüències són decreixents a mesura que augmenten 

els retards. Aquesta tendència es dóna tant en un sentit com en l'altre, això és: tant 

quan considerem les conductes de coneixement físic i lògic del medi anteriors al 

joc simbòlic (m-lq//fs) com a la inversa (fs//m-lq). 

 

Si tenim en compte els percentatges de la zona interna de la secció esquerra de la 

taula, que correspon a les dades que segueixen l'ordre de pas de les conductes de 

coneixement físic i lògic del medi vers el joc simbòlic (m-lq//fs), observem: 

3. En retard 1 (R1) l'acció de coneixement físic i lògic del medi amb dos elements es 

relaciona amb l'acció de joc simbòlic en un percentatge més elevat. 

4. A partir del retard 2 (R2) s'incrementa el percentatge que es refereix a l'acció amb 

3 elements, anterior al joc simbòlic (m-lq05 // fs). S'observa un increment del 49% 

al R3 per disminuir posteriorment i tornar a augmentar fins al 62 % al  retard 6 (R6). 

 

Aquestes dades indiquen que l'acció simbòlica és més immediata quan el nombre 

d'elements a considerar és menor i requereix més retards quan hi ha més elements a 

combinar.  
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Mostrem a continuació dos exemples il·lustratius. L'exemple núm. 9 ens mostra com el 

fet de combinar menys objectes possibilita una acció simbòlica immediata.  
 

Exemple núm. 9 

Accions de l'infant Exp. infant Exp. adult 
Busca dins el cistell i treu el raspall   
Posa el raspall a la tassa, el treu i el  manté a la mà   
Agafa la nina i se l’apropa. .. età   
La pentina i li cau enrere, em mira età !! que la pentines? 
Li passa el raspall diverses vegades sí molt bé 
Deixa el raspall ara dinar  i ara a dinar? 
S-1-SD. 6.30   
 
 

L'exemple núm. 10 ens mostra com l'augment dels objectes retarda les accions de 

tipus simbòlic.  
Exemple núm. 10 

Accions de l'infant Exp. infant Exp. adult 
Aboca les pedres de l’ampolla a la tassa blava  ..ann na aia  
Acaba d’abocar-les totes   
Deixa l’ampolla buida al terra al seu davant   
Deixa la tassa   
Agafa el tap i l’ampolla.  Al posar-la bé se li tomba  Aiii!  
La posa dreta i torna a caure Cau! Es cau? 
La torna a posar dreta i tapa amb el tap Sí Doncs posa-la bé 
Apreta amb la mà fins sentir clic Ja està Vale 
Palmeja sobre el tap  Ja està 
Agafa l’ampolla tapada i la deixa a un costat   
Agafa la tassa plena i l’apropa a la boca del nino,  …teto Què fas Sílvia ? 
Continua amb la tassa davant la boca del nino Mmmm !! Ja està! Què fas? 
S-3-SD. 38.8   
 
 

Si tenim en compte els percentatges de la zona interna de la secció dreta de la taula 

que correspon a les dades que segueixen l'ordre de pas de les conductes de joc 

simbòlic vers conductes de coneixement físic i lògic del medi (fs // m-lq), observem: 

5. Obtenen un percentatge més elevat a mesura que augmenten els retards, les 

freqüències on l'acció simbòlica és anterior a l'acció de coneixement físic i lògic del 

medi amb sols dos elements (m-lq01).  

6. Els percentatges oscil·len, però s'igualen entre R1 i R6, quan es tenen en compte 3 

elements (m-lq05). 

7. Els percentatges són decreixents a mesura que augmenten els retards quan es 

tenen en compte 4 elements (m-lq09). Així doncs, les conductes simbòliques 

afavoreixen de forma decreixent les conductes de coneixement físic i lògic del medi 

quan s'han de combinar 4 elements.  
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A continuació mostrem uns fragments de la conducta infantil que són il·lustratius de 

com l'acció simbòlica passa a ser una acció de coneixement físic i lògic del medi de 

tipus experimental. A l'exemple núm. 11 es combinen dos elements i el retard és R1.   

 
Exemple núm. 11 

Accions de l'infant Exp. infant Exp. adult 
Agafa el cap del Clippo i l’enganxa sobre ... a ti … nina I això què ? 
Fa anar la construcció per l’aire ninonino Molt bé ! 
El manté dalt amb una mà és dalt!  
El canvia de mà nino  Molt bé 
Gira la construcció sobre el cistell, el sacsa i no cau   
Desenganxa el cap de nino i el tira al cistell   
A-3-SD. 43.00   
 
 
L'exemple núm. 12 ens mostra la combinació de fins a 4 elements, amb un retard de 

dues unitats, (R2). 
 

Exemple núm. 12 
Accions de l'infant Exp. infant Exp. adult 
Agafa amb una mà el nino i li apropa la cullera plena   
Aixeca el nino i li cau la pedra de la cullera .... oi ? …sí !   
Deixa el nino a terra Ooo eta! (pedreta)  
Posa una altra pedra a la cullera, l’aixeca,  li cau oi ! ....  la  eta  
La torna a posar i se la duu a la seva boca agafada ...   
Manté la pedra agafada amb els llavis  què ? és bo? 
Deixa la cullera, (afirma amb el cap)  Sí? 
(Em mira desafiadora)   
Deixa caure la pedra a terra, la posa a la tassa ja està  El nino, què s’ho ha 

menjat ? 
Em mira, deixa la cullera no ... ja està No? ja està ? 
Mira el material, agafa el nino ... a ta Ah! Bueno 
S-1-SD. 11.45   
 
 

 

9.3.2 Anàlisi dels retards segons el tipus de seqüència 
 

L'anàlisi realitzat fins ara s'ha portat a terme a partir de les unitats d'anàlisi o 

configuracions establertes. Tot seguit passarem a fer una anàlisi d'acord amb els tipus 

de seqüències. Recordem que les seqüències estan formades per esquemes d’acció 

que estan encadenats i formen un conjunt coherent, més ampli i complet.  

 

Per a delimitar les seqüències hem seguit el quefer natural, de l'infant, criteri que ha 

resultat de complexa aplicació. Martínez Criado (1999) defensa aquest tipus d'unitats 

més que no pas les alternatives de mostreig de temps o intervals, no obstant això, 



 234  
 

 

també planteja la dificultat que comporta resoldre com es determina quan s'inicia i 

quan s'acaba una seqüència. En aquest sentit ha estat molt valuós el treball de 

Rodríguez (1996) en plantejar uns criteris per a  delimitar les seqüències que ja hem 

comentat anteriorment. 

 

Seguint la mateixa pauta que per a la codificació de les configuracions hem elaborat 

una gramàtica per a donar consistència al procés de codificació de les seqüències. 

Consta dels següents punts: 

a) Quan hi ha diferents codis entre els quals cal triar un mateix criteri, s’opta pel de 

nivell més elevat. Es prima el codi amb llenguatge, però davant d’un codi repetit, es 

tria aquest últim.  

b) S’ha englobat en un codi per criteri allò que és més significatiu.  

c) No es compten les accions aïllades i condicionades per l’adult.  

d) S'obvien els codis del criteri espai-temps, 4.7 i 4.8.  

e) Respecte al criteri d'operacions lògiques s'indica el codi que s’ha donat més cops,  

per indicar el nivell de complexitat mantingut durant la seqüència. 

f) Es manté la incompatibilitat entre criteris de la codificació anterior1. 

  

Recordem que el llenguatge utilitzat en l'aplicació del programa SDIS-GSEQ ens ha 

convidat a diferenciar els codis segons s'apliquin a una configuració (lletra minúscula) 

o s'apliquin a una seqüència (lletra majúscula). En aquest últim cas també s'anomenen 

variables.  

 

Per a poder il·lustrar l'aplicació d'aquesta gramàtica mostrem a continuació un 

exemple, on la variable simbòlica correspon a FS3. 
 
 Deixa el tap i l’ampolla    2.1.2  4.8   
    M8 LQ09 N0 ST3   

18.30 Treu el mocador de paper   aper, aba 
(paper) 

       

 Se’l queda  a la mà dreta         
 Treu el raspall i també el passa a la dreta    m0 lq1  st0 at3.1  
 Treu el nino de goma amb l’esquerra         
 Deixa el mocador a terra         
 amb el raspall  pentina el nino   m4 lq1.0  st4.0  fs1.1 
 Deixa el raspall i agafa el nino, amb el mocador         
 El fa sonar   toto    lq1.0  st0 at3.1 fs1.1 
     LQ01  ST0 AT3 FS3 

18.45 Agafa altre cop l’ampolla i sacsa         
 
 

                                                           
1 Vegeu l'apartat 7.4.6. 
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A continuació mostrem els resultats obtinguts a partir de les variables corresponents al 

joc simbòlic únicament de les seqüències de joc dels infants del grup SD.  Seguim 

aquest criteri perquè volem incidir en els aspectes o factors vinculats a l'inici i 

consolidació del joc simbòlic, activitat pròpia dels infants d'aquestes edats. 

 

Primer presentem els totals en retards, del 0 al 6, per a cada una de les variables 

simbòliques. Alhora presentem les dades considerant la possibilitat de que les accions 

de coneixement físic i lògic del medi siguin anteriors a les activitats simbòliques (m-lq // 

fs) o en l'ordre invers quan considerem les activitats de joc simbòlic prèvies a les 

accions de coneixement físic i lògic del medi (fs//m-lq).   

 
Taula 25   Estudi intern de les seqüències simbòliques, segons l'ordre i els retards 

RETARDS:  
mlq // fs     
fs//m-lq 

CONDUCTES: 
Totalitat de seqüències amb (codi) variable 
simbòlica:   
   R0 R1 R2 R3 R4 R5 R6 
TOTALS  

m-lq // fs
 

89 
 

87 
 

74 
 

49 
 

31 
 

27 
 

16 
fs //m-lq 90 64 57 46 31 15 13 

Manifestacions esporàdiques i aïllades d'accions 
"fer com si…" (FS01)  

 
13.5%

 
12.5%

 
19% 

 
12% 

 
10% 

 
3.5% 

 
- 

 13% 14% 10.5% 13% 13% 6.5% 8% 
Imitacions en diferit, fent un ús convencional dels 
objectes. Joc funcional (FS1) 

 
18% 

 
15% 

 
13.5%

 
12% 

 
13% 

 
11% 

 
6.5% 

 18% 17% 17.5% 11% 22.5% 6.5% 8% 
Conductes de joc simbòlic aplicant de forma 
organitzada una acció (FS2) 

 
4.5% 

 
10% 

 
7% 

 
4% 

 
3% 

 
3.5% 

 
- 

 5% 15% 3.5% 4% - - - 
Conductes de joc simbòlic on s'aplica més d'una 
acció a un subjecte (FS3) 

 
21.5%

 
17% 

 
17.5%

 
24.5%

 
22.5% 

 
22% 

 
19% 

 21% 22% 19% 22% 16% 26.5% 38% 
Joc simbòlic fent ús de l'objecte substitut o gest 
substitut (FS45) 

 
21.5%

 
23% 

 
24% 

 
27% 

 
26% 

 
26% 

 
37.5%

 21% 23.5% 23% 22% 19.5% 27% 23% 
Joc simbòlic organitzat amb més d'una acció sobre 
més d'un objecte i/o subjecte (FS6) 

 
4.5% 

 
4.5% 

 
5.5% 

 
4% 

 
3% 

 
4% 

 
- 

 5% 3% 9% 8.5% 6.5% 6.5% - 
La joguina esdevé activa en la dinàmica de joc 
simbòlic. Se li dóna vida, ordres, …(FS7) 

 
5.5% 

 
3.5% 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 6% 6.5% 13.5% 4.5% - - - 
S'introdueixen en la dinàmica de joc simbòlic 
personatges de la vida quotidiana i s'assumeixen 
rols (FS89) 

 
 

1% 

 
 

3% 

 
 

2.5% 

 
 

2% 

 
 
- 

 
 

4% 

 
 

6.5% 
 1% - 2% - - - - 
Joc simbòlic narrat: un mínim de 3 accions a més 
d'un objecte/subjecte amb la inclusió de l'objecte o 
gest substitut, i/o  l'assumpció de rols (FS100) 

 
 
 

10% 

 
 
 

11.5%

 
 
 

11% 

 
 
 

14.5%

 
 
 

22.5% 

 
 
 

26% 

 
 
 

31.5%
 10% 12.5% 12% 15% 22.5% 27% 23% 

Llegenda:  
Darrere les diferents conductes, s'indica entre parèntesi el codi corresponent. Les dades en negreta 
corresponen a l'ordre m-lq//fs i les dades en cursiva corresponen a l'ordre (fs// m-lq). La columna R0 
correspon a les concurrències, la columna R1 a retard 1, la R2 al retard 2, i així successivament fins al R6. 
La unitat de retard és la configuració. 
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Resultats: 

1. En R0, les seqüències que obtenen més percentatge són les que es refereixen al 

joc simbòlic amb accions menys elaborades com ara les imitacions en diferit 

(FS1=18%), joc amb més d'una acció (FS3= 21.5%) i joc simbòlic aplicant l'objecte 

o gest substitut (FS45= 21.5%). 

2. En R6, les seqüències que obtenen més percentatge són les que es refereixen al 

joc amb més d'una acció (FS3= 19%), el joc simbòlic aplicant l'objecte o el gest 

substitut (FS45= 37.5%) i el joc simbòlic narrat amb un mínim de 3 accions 

encadenades (FS100= 31.5%). 

3. La seqüència que obté millors resultats és sens dubte la que fa referència a 

l'aplicació de l'objecte i gest substitut.  

 

Considerem ara dues seqüències: la primera, més senzilla amb un sol objecte i 

accions immediates, bàsicament imitacions en diferit. 

 
Exemple núm. 13 

Accions de l'infant Exp. infant Exp. adult 
Agafa el fil del telèfon Ui…!  
Se’l posa al costat de l’orella  Què és això? 
El manté en aquesta posició Hola Què és això? 
Segueix mantenint-lo així Adéu, adéu Adéu, adéu. 
L’aparta de l’orella Ai  
El manipula i toca amb el dit índex Mía …(?)  
Se’l torna a posar a l’orella  Digui? 
El manté així amb la mà plana Digui’m  
Amb l’altra mà toca l’extrem del fil Mía mía (?) Amb qui parlo? 
Em mira mantenint el fil a les mans Tititi … Qui ets tu? 
Em mira  Mía mía Qui ets tu? 
Apropa els dos extrems del fil, tancant un espai ..aton L’Anton 
Deixa una mà lliure i amb l’altra manté el fil agafat pels dos 
extrems alhora, 

  

Deixa anar el fil sobre de la taula Mía mía  
A-6-SD.1:22.45   
 
 
 
La segona, exemple núm. 14, és més complexa perquè hi ha més elements en joc i les 

accions estan encadenades de tal manera que el nombre de retards augmenta.  
 

Exemple núm. 14 
Accions de l'infant Exp. infant Exp. adult 
Agafa del cistell una cullera  …què faràs? 
Treu una altra pedra i la mossega amb les dents  ..cacaca  
Posa la pedra a la cullera   
La traspassa cap a la tassa però cau ai !  aio... molt bé, a la tassa 
L’agafa i la fica dins   
Agafa i posa dreta l’ampolla   
L’aboca de la tassa a l’ampolla  ho poses a la tassa 
Cau la pedra a terra oi !  
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La fica dins l’ampolla i la sacsa  i ara l’ampolla 
Agafa la nina pels cabells a nena !  
Li treu el gorro, i el llença nenenena no ! vale, el gorro no  
Col·loca  la nina recolzada a la paret   
Li apropa l’ampolla a la boca   
Cau la pedra de l’ampolla a terra oi !  
Para l’activitat i em mira  ja està  
Es posa l’ampolla a la boca mmm mmm 
Llença l’ampolla al seu davant   
S’eixuga la boca amb un mocador oooo què tens al cistell? 
Treu del cistell una tassa groga   
Se la porta a la boca mmm una altra tassa 
Sosté la tassa i mou l’altra mà, buida, a l’aire aua aua...  aigua ? 
S-2-SD. 26.45   
 
 

Quan valorem les dades segons si les accions de coneixement físic i lògic del medi 

són anteriors a les accions simbòliques, observem: 

4. Es manifesta un increment en el percentatge. A mesura que els retards 

augmenten, en variacions de joc simbòlic que corresponen a l'ús de l'objecte i el 

gest substitut i al joc simbòlic més complex, on s'incorporen rols o personatges al 

joc i es dóna un encadenament d'accions, una  narració. Corresponen 

respectivament als codis FS3, FS45, FS89 i FS100. 

5. Les variacions de joc simbòlic que corresponen a la resta de codificacions 

manifesten una tendència a disminuir a mesura que augmenten els retards. Fins i 

tot s'anul·len a R6 les que corresponen a FS01, FS2, FS6 i FS7. 

6. Les conductes de joc simbòlic més senzilles que obtenen uns percentatges a R1 

iguals o superiors al 10% (FS2, FS1 i FS01) tendeixen a disminuir i fins i tot 

anul·lar-se a R6 i queden incorporades o incloses a les conductes de joc simbòlic 

que manifesten més d'una acció i fan ús de l'objecte i el gest substitut (FS3 i 

FS45). 

7. La variació de joc simbòlic que ha manifestat un increment més accentuat és el joc 

simbòlic narrat (FS100). Hi ha una diferència de 20 punts entre R0 i R6, amb una 

acceleració important a R3. Podem afirmar que aquest increment ve donat per la 

dinàmica encadenada d'accions específiques que deixen de manifestar-se per 

elles mateixes per estar incorporades a una dinàmica de joc més completa i 

coherent.   

 

L'exemple que mostrem a continuació ens il·lustra de forma clara els resultats 

comentats als punts 5 i 6. Les conductes de tipus simbòlic que són més senzilles 

tendeixen a desaparèixer a mesura que hi ha més retards i queden incorporades en 

d’altres de complexitat superior. També es pot comprovar com l'increment del 
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coneixement físic i lògic del medi en què s'està actuant possibilita unes conductes més 

elaborades, tant en la mateixa dimensió física i lògica com en la dimensió simbòlica.  

 

Per a poder comprendre l'acció infantil cal conèixer els castells, activitat festiva que 

consisteix a fer construccions humanes, pilars, torres i castells que són pròpies 

d'alguns pobles de Catalunya. L'activitat castellera té un llenguatge propi, com fer 

llenya (quan la construcció cau), fer pinya (recolzar la torre amb els companys), fer 

l'aleta (alçar la mà quan s'és dalt).  Aquestes expressions han estat utilitzades 

espontàniament per l'infant. 

 
Exemple núm. 15 

Accions de l'infant Exp. infant Exp. adult 
Torna a agafar l’ampolla     
La sacsa i la manté a la mà  … fa soroll 
Amb l’altra mà remena pel cistell ..eta  
Agafa un nino de goma, deixa l’ampolla … nino El nino 
El manté agafat amb les mans   
L’ensenya epe  mira Que és maco ? 
Se’l mira ell O no (?) ..ti  
L’ensenya, el mira Mira Porta un gorro, eh ? 
Torna a ensenyar-lo alçat ..e!  
El manté alçat agafat  per les orelles ..ti  
Li frega amb la mà la cara  Està guapo ? 
Se’l mira amb atenció no m’agrada ! Noo ? 
El deixa al cistell fuera ! Fora doncs ! 
Agafa l’altre nino Aqueta…  
Se’l mira  I aquest què ? 
Se’l passa per la galta és dolcet És dolcet ?  
Se’l mira és dolcet Fixa’t què porta … 
   
Posa el nino sobre de l’ampolla És dalt ! És dalt ,sí. 

Puja la muntanya ? 
Busca per davant del nino A mà,   a mà ! Què porta a la mà ? 
Puja la seva mà amunt (l’aleta, castells) Molt bé   
Fa baixar el nino pel costat de l’ampolla ...xeu  
Deixa el nino a terra  Que xuloo ! 
   
El posa a l’altre costat de l’ampolla  Que ho tornes a fer ? 
Agafa l’altre nino del cistell …ment (moment)  
En posa un a cada banda de l’ampolla Aaa A veure, a veure 
Els fa pujar simultàniament   Molt bé! 
Els manté agafats, un sobre l’altre sobre l’ampolla 
(fa un pilar de tres) 

  

Ens mira Molt bé ! I ara què ? 
Els manté subjectats amb les dues mans …inya (pinya)  
Perden l’equilibri però els resitua Ai ! que cau I ara què ? 
Els manté agafats amb les dues mans  No pots fer l’aleta ? 
Intenta agafar els ninos  amb una mà … … A veure com ho fas? 
Cauen a terra Ooo  
Ho deixa tot (gest molt seriós)  No t’enfadis Anton 
Torna a agafar l’ampolla  No t’enfadis home 
Posa un nino sobre, no massa bé (fa que no amb el cap)  Era molt maco 
Busca l’altre nino el posa sobre de l’altre …ena! (llenya)  
La construcció perd l’equilibri Oh ! Mira l’ampolla 
A-3-SD. 37.15   
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Quan valorem les dades tenint en compte si les accions de joc simbòlic són anteriors a 

les accions de coneixement físic i lògic del medi, observem: 

8. Les conductes de joc simbòlic on s'aplica més d'una acció manifesten un increment 

en els percentatges a mesura que augmenten els retards, amb un increment entre 

R1 i R6 de 16 punts (FS3). També hi ha un increment entre R1 i R6 d'11.5, a les 

dinàmiques de joc simbòlic narrat (FS100). 

9. Les conductes de joc simbòlic on es fa ús de l'objecte i gest substitut manifesten un 

percentatge igualat entre R1 i R6. 

10. És evident que els resultats obtinguts en els retards en considerar la conducta 

simbòlica anterior a les accions de coneixement físic i lògic del medi són de menor 

rellevància.  

 

A continuació s'assenyalen dues seqüències on les accions simbòliques són prèvies a 

les accions de coneixement físic i lògic del medi, i desencadenen una conducta de 

tipus exploratori. Tant en un exemple com en l'altre aquesta  conducta es supera, en 

l'exemple núm. 16 al retard 2 i en l'exemple núm. 17 al retard 3, i es finalitza la 

seqüència amb una altra acció simbòlica encara que més senzilla que la que s'havia 

realitzat a l'inici. 

 
Exemple núm. 16 

Accions de l'infant Exp. infant Exp. adult 
Té el raspall i pentina la nina ... eta que la pentines ? 
Passa la mà amb un objecte pel cabell  i això que li poses, què 

és ? 
Agafa la nina pels cabells  què la poses guapa ? 
Para l’activitat i em mira ... ennar és l’Anna ? 
La posa de cul, asseguda dins cistell a mir...!  
Veu uns plats dins el cistell ai !    
Treu els plats del cistell i els llença al davant ... este  
Agafa la nina pels cabells    
La va deixant anar per sobre del cistell, no la deixa   
La mou fins que queda dins el cistell aquí ! molt bé! què fa aquí la 

nena? 
S’apropa més el cistell Aquííí què  fa aquí al cistell? 
La fica ben bé a dins, prement-la  aquí ...  
Continua prement la nina dins el cistell   
la nina ... mendo a dormir ? 
S-2-SD. 30.00   
 
 

Exemple núm. 17 

Accions de l'infant Exp. infant Exp. adult 
Agafa la pinta, passa els dits per les dents  Què és això? 
Se la mira i bufa  Bufes? 
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Ho fa diverses vegades Sí Què hi ha aquí? 
Allarga el braç per agafar la nina … …  
Amb la nina i la pinta es desplaça al costat de la cadira   
Pentina la nina  Que hi ha cabells? 
Deixa tombada, la nina, a la taula   Lluís 
Em mira  M’he equivocat 
Continua pentinant-la  Com et dius ? 
Segueix pentinant-la Anton Clar! 
Continua fent la mateixa activitat  Com la pentines… 
Deixa la pinta clavada als cabells de la nina Mira! Mira!  
Es gira i em mira  Què ha passat? 
Fa caure la pinta fregant el cap de la nina per la taula …així Que s’ha enganxat 
Posa la nina dreta  …la pinta? 
Agafa la pinta   
Li torna a enganxar als cabells    
Em mira ensenyant-m’ho …ua! Mira! S’enganxa 
Mou la nina fins que cau la pinta  Ara no cau 
Agafa la pinta altre cop   
Hi bufa  Què hi ha? 

Em mira  Un cabell? 
Mira a terra Sí   
A-6-SD. 1:37.45   
 
 

D'acord amb els resultats comentats fins ara, valorem l'experiència de coneixement 

físic i lògic del medi com a afavoridora de la dinàmica de joc simbòlic narrat, resultat 

que ja s'ha manifestat en realitzar l'anàlisi seqüencial amb agrupació de codis. Així 

doncs, a partir d'aquest moment utilitzarem únicament aquest ordre a l'hora de 

presentar més dades.  

 

Passem ara a estudiar com s'han manifestat els retards dels tipus de seqüències que 

han resultat ser més rellevants. Ho farem concretament de les seqüències on el joc 

simbòlic ha estat marcat o per l'ús de l'objecte i gest substitut o pel fet de ser una 

dinàmica de joc simbòlic narrat.   

 

Mostrem primer les dades dels retards de les seqüències on s’ha donat  el joc simbòlic 

organitzat amb l'ús de l'objecte o gest substitut (FS45). Aquest és el tipus de 

seqüència que s’ha manifestat més cops en l’activitat espontània del grup SD. 

Mostrarem els resultats indicant els totals per a cada retard i els percentatges segons 

el nombre d'elements que s'ha de tenir en compte a l'hora de jugar. Aquest criteri ha 

estat utilitzat anteriorment a la taula núm. 3. 
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Taula 26  Estudi intern de les seqüències simbòliques amb objecte o gest substitut 

 FS45: totals m-lq01 // fs m-lq05 // fs m-lq09 // fs 

R0 19 32% 53% 15% 

R1 20 30% 70% 0% 

R2 18 33% 61% 6% 

R3 13 31% 69% 0% 

R4 8 25% 63% 12% 

R5 7 14.5% 71% 14.5% 

R6 6 0% 83% 17% 

Llegenda:  
FS45 correspon al joc simbòlic organitzat amb l'ús de l'objecte o gest substitut. L'ordre mlq // fs indica que 
abans de l'acció simbòlica es realitza una acció de coneixement físic i lògic del medi. Els números 01 //05 
// 09 corresponen l'acció amb 2, 3 o 4 elements. La columna R0 correspon a les concurrències, la 
columna R1 a retard 1, la R2 al retard 2, i així successivament fins al R6. La unitat de retard és la 
configuració. 
 
 

Resultats: 

1. Els percentatges més elevats corresponen a les dinàmiques de joc on s'aplica 

l'objecte i el gest substitut i es tenen en compte fins a 3 elements (m-lq05//fs). 

Mostrem a continuació un exemple significatiu d'aquest tipus de conducta. 
 

Exemple núm. 18 

Accions de l'infant Exp. infant Exp. adult 
Agafa la tassa verda plena, i assenyala el plat verd  …aquí Val 
Aboca les pedres de la tassa al plat. S’ajuda amb els dits    
Acaba d’abocar-les totes … a?  
Deixa la tassa buida al costat del plat   
Agafa l’ampolla i l’obre   
Deixa el tap a terra i agafa l’ampolla …amamamama …ate! Val 
Aboca de l’ampolla a la tassa (no hi ha res) ... sss ... ... ssss què has posat 

aquí dins? 
Deixa l’ampolla a terra   
Canvia la tassa de mà i l’agafa per l’ansa …tata  
Agafa una pedra del plat … …. …  
L’apropa a la tassa i se l’apropa a la boca  …aguaa agua Que tens gana? 
Deixa la pedra Sí  
Agafa l’ampolla, aboca a la tassa (no hi ha res)   
S’apropa la tassa a la boca Aaah!! Que bo, eh? 
Apropa la tassa a la nina … …  
S-4-SD. 50.00   
 
 

2. Superat el R3 hi ha menys quantitat de freqüències, però més percentatge de les 

conductes que requereixen la consideració de 3 i fins i tot 4 elements. Amb 

l'excepció de les concurrències amb m-lq09 // fs.  

 



 242  
 

 

 

Mostrem a continuació un exemple significatiu d'aquest tipus de conducta. Es pot 

observar la superació del R3 i la quantitat d'elements que es combinen. En cap 

moment arriben a 4. 
Exemple núm. 19 

Accions de l'infant Exp. infant Exp. adult 
Continua pentinant la nina   
Segueix pentinant-la  Què passa Anton? 
Íd.  Què fan molt soroll? 
Íd.  Els paletes…  
Es para a observar la cara a la nina Oh ... Vols jugar més ? 
Toca amb el raspall la cara  Mires?  què hi ha ? 
Raspalla la  nina després de girar el raspall a la posició correcta ...  
Es passa el raspall pel seu cabell ... yo Ai,  mira tu... 
Torna a raspallar el cabell a la nina   Tu tens els cabells més 

curts 
Es torna a passar el raspall pel seu cabell  Tu els tens més curts 
Em mira Sí La nina els té més 

llargs 
Pentina la nina Ja està Ja està pentinada ? 
Deixa el raspall i agafa la tassa blava ... ai  
Li cau i agafa la verda   
Aboca de la tassa al cabell de la nina, la deixa gs gs gs  Molt bé, què li has 

tirat? 
Passa les mans pel cabell Espuuuma Espuma 
Continua passant la mà pel cabell de la nina, mentre amb l’altra 
la manté dreta 

 A veure si la deixes 
ben neta… 

Amb una mà acaba de escampar l’escuma Ja està Ja està ? 
Agafa el raspall Vull aigua Aigua ? 
Li passa el raspall a la nina  Val, aigua 
Li cau la nina i l’agafa Ai!  
Para l’activitat   
Es passa  el raspall pel cap    
Continua raspallant la nina U… ua!  
A-2-SD. 28.00   

 
 

Presentem ara el mateix tipus de taula, però referida únicament a les seqüències que 

han manifestat un joc simbòlic narrat (FS100). Aquesta  és la codificació més elevada 

de les que hem usat en el treball i implica fer un mínim de 3 accions a més d'un 

subjecte /objecte amb la inclusió de l'objecte o gest substitut i/o donar vida  a la 

joguina, l'assumpció de rols, etc.   
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Taula 27  Estudi intern de les seqüències de joc simbòlic narrat  

 FS100: totals m-lq01 // fs m-lq05 // fs m-lq09 //fs 

R0 9 55.5% 33.5% 11% 

R1 10 60% 40% 0% 

R2 8 50% 50% 0% 

R3 7 71% 29% 0% 

R4 7 57% 43% 0% 

R5 7 57% 43% 0% 

R6 5 40% 60% 0% 

Llegenda: FS100 correspon al joc simbòlic narrat. L'ordre mlq // fs indica que abans de l'acció simbòlica es 
realitza una acció de coneixement físic i lògic del medi. Els números 01 //05 // 09 corresponen l'acció amb 
2, 3 o 4 elements. La columna R0 correspon a les concurrències, la columna R1 a retard 1, la R2 al retard 
2, i així successivament fins al R6. La unitat de retard és la configuració. 
 

 

Resultats: 

1. El nivell de complexitat que requereix poder obtenir com a variable de seqüència el 

codi FS100, incideix en el fet que no hi ha dades quan s'han de considerar 4 

elements o més en la dinàmica de joc narrativa. Sols hi ha un percentatge d'11% 

en R0 o sigui com a concurrències.  

2. Per altra banda, és interessant constatar que els percentatges a l’R1 i R6 són 

inversos en benefici de l’R6 per a les dinàmiques amb 3 elements. És important 

assenyalar que aquest canvi té un moment de caos o desordre a l’R3. 

 

Les seqüències que mostrem a continuació il·lustren els resultats. Tant una com l'altra 

manifesten un nombre d'elements a combinar força reduït. A la primera (exemple: 

núm. 20) es pot observar com hi ha més elements a l'inici de la seqüència.  

 
 

Exemple núm. 20 

Accions de l'infant Exp. infant Exp. adult 
Agafa uns plats i els deixa    
Agafa una pinta A pinta  
Me l’ensenya …oser ...pinta Una pinta, sí 
Li passa la pinta a la nina   
Se la passa ell pels cabells Mira Ui ! amb els cabells 

que tens 
Pentina la nina, però la té estirada sobre la taula, no l’agafa  Molt maco,  

Et pentines molt bé 
Va pentinant-la  Li fas a la nina ara? 
Gira la nina que estava d’esquena Tutu  
Pentina la nina i l’agafa pels cabells   
Se li escapa i la deixa sobre la taula   
Continua pentinant-la i em mira  Què? pots pentinar-la? 



 244  
 

 

Deixa la pinta a la taula   
Li agafa uns quants cabells i amb dos dits de l’altra mà fa com si 
tallés els cabells 

 Què fas ? 

Repeteix a l’altre cantó  Que li talles el cabell ? 
Para i em mira No,  Tens estisores, … 
 … estisores …doncs li talles 
Torna a agafar la pinta, posa la nina dreta  I com és que li talles... 
Va a pentinar, però deixa estar la nina i passa els dits per les 
dents de la pinta 

 
Ara espuma 

 
Sí ? 

Passa la pinta ràpidament a la nina   
Deixa la pinta   
Li frega els cabells amb una mà mentre amb l’altra la manté dreta  Què ? 

ja està guapa la nina 
Li aixeca els cabells del front   
Apropa la mà a la pinta, però no l’agafa   
Li posa una mà al front, mentre amb l’altra l’aguanta dreta, com 
si mirés si té febre. 

 
..ea 

Que no hi és ? 
què ? 

(No es veu) Té ea Té febre ? no... 
(No es veu) ... Està malalta ? 
(No es veu) ...si Sí ... i què faràs ...? 
Acarona i bressola la nina … … Oi... que bé 
La deixa sobre de la taula   
Agafa un mocador de paper, el desplega …  
El posa ben desplegat sobre la taula …  
A sobre el mocador  hi posa la nina .. tutu dormir Bé,  la poses a dormir? 
A-5-SD. 1:13.45   
 
 

A la segona seqüència (exemple núm. 21) es dóna el procés a la inversa, és al final 

que es combinen més elements, concretament 3.  
 

Exemple núm. 21 
Accions de l'infant Exp. infant Exp. adult 
Agafa el braçalet de la taula …mama  
El fa passar pel cap de la nina   
El treu, i es passa la nina a l’altra mà … …  
Amb la mà lliure agafa el mirallet, li acosta   
Quan el té em mira   
Apropa el mirallet a la nina, per ensenyar-li la cara … aià!  
El deixa a la taula  … …  
Toca les cames de la nina   
Crida la nina i li pica …eta! (quieta)  
Li torna a passar el braçalet pel cap   
Agafa la nina pels cabells i el braçalet es manté    
Sacsa la nina i el braçalet cau   
Toca (acaricia) la nina i es toca les galtes …uapo… …  Es guapa sí … 
Continua tocant-se i tocant la nina …  
Li fa un petó a la nina …aià!  
Agafa la goma elàstica que hi havia sobre la tapa  … …  
La posa al cap de la nina. Li llisca i li cau …aquí … cau  
L’agafa i la torna a posar, no cau Així?  
Agafa la nina pel cap i la fa ballar per la taula … … …  
Amb l’altra mà agafa la tassa verda, la mou …agua  
Se l’apropa a la boca i beu …aiua …  
Para i aixeca els braços Ah ah !  
Apropa la tassa a la boca de la nina … … …  
Mou la nina amb la tassa a la boca   
Separa la tassa i la fa ballar …uuu  tut   
Posa la nina a sobre de la caixeta …aquí  ...omir  
S’apropa la caixeta amb la nina i la goma, tot junt …  
S-6-SD. 1:27.45   



 245  
 

 

 
9.4 - Síntesi dels resultats obtinguts amb l'anàlisi seqüencial 
 
 

Tal i com s'ha fet en finalitzar l'anàlisi descriptiva, passem ara a fer una exposició  molt 

concreta i globalitzada dels resultats més rellevants obtinguts amb l'anàlisi seqüencial. 

Recordem que aquesta anàlisi s'ha realitzat sols amb el grup SD i que a l'hora de fer 

agrupacions es tenen en compte els codis dels criteris referits al coneixement físic i 

lògic del medi i al joc simbòlic. 

 

Respecte als resultats de l'anàlisi seqüencial amb agrupació de codis: 

1. La conducta o configuració més freqüent  ocupa un 12% de la totalitat de les 

possibles 180  combinacions i correspon a les accions organitzades vers un 

objectiu, encara que no s'expliciti verbalment, tenint en compte 3 elements i 

aplicant una acció simbòlica sobre un objecte i sobre un mateix.   

2. Quan considerem les conductes de coneixement físic i lògic del medi com anteriors 

al joc simbòlic, la quantitat total de freqüències és de 292. Però, quan observem 

l'ordre invers, les conductes de joc simbòlic anteriors al coneixement físic i lògic del 

medi, la quantitat total de freqüències és menor, 235. Aquest resultat posa de 

manifest la importància de la primera de les opcions. 

3. Si ens referim als retards de les conductes que parteixen del coneixement físic i 

lògic del medi vers el joc simbòlic (m-lq // fs), hem observat que  les que tenen en 

compte 3 elements (lq05) a l'hora de portar a terme l'acció, obtenen un millor 

resultat i que, a més a més, s'incrementa en passar del  47% a retard 1 al 62% a 

retard 6. Excepcionalment hi ha un 48% de conductes amb dos elements a retard 

1. Aquestes dades indiquen que l'acció simbòlica és més immediata quan són 2 els 

elements a considerar i és més elaborada quan els elements són 3. 

4. Si ens referim als retards de les conductes que parteixen del joc simbòlic per 

derivar a les de coneixement físic i lògic del medi (fs // m-lq), hem observat que les 

accions que tenen en compte 2 elements tenen menys quantitat de freqüències, 

però la mateixa tendència a incrementar els percentatges segons els retards.  

 
 
Respecte de l'anàlisi seqüencial a partir del tipus de seqüència: 

5. El tipus de seqüència que obté el resultat més elevat correspon a l'activitat de joc 

simbòlic amb incorporació de l'objecte i gest substitut. 
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6. Quan valorem l'increment dels percentatges respecte dels retards observem que 

són més accentuats quan les accions de coneixement físic i lògic del medi són 

anteriors a les de joc simbòlic. En l'ordre invers els increments són més discrets1.  

7. Observem que les activitats de joc simbòlic menys elaborades obtenen un millor 

percentatge als primers retards, mentre que les activitats de joc simbòlic més 

complexes incrementen el percentatge als darrers retards. Aquesta valoració es 

justifica per la dinàmica encadenada d'accions específiques que en deixar de 

manifestar-se per elles mateixes passen a  estar incorporades a una dinàmica de 

joc més complexa. 

8. Quan valorem la quantitat d'elements a tenir en compte a l'hora d'actuar trobem a 

partir de l'estudi de les seqüències de joc simbòlic on intervé l'objecte i el gest 

substitut (FS45) un percentatge molt superior i creixent, segons els retards, en la 

consideració de 3 elements, amb tendència a desplaçar aquesta dinàmica vers la 

consideració de 4 elements.  

9. A les seqüències de joc simbòlic narrat (FS100) trobem uns percentatges similars 

entre la consideració de 2 i 3 elements a l'hora d'actuar. No obstant això, es 

manifesta una tendència decreixent en la consideració de 2 elements per 

augmentar en la de 3; el quart element sols es manifesta a les concurrències (R0).  

10. A partir d'aquests darrers resultats, punt 8 i 9, afirmem que quan es donen 

activitats de joc simbòlic més senzilles, pot haver-hi un major nombre d'elements 

en joc; si l'activitat és més dilatada i complexa, el nombre d'elements és menor2.   

 

 
 

                                                           
1 Aquest resultat també s'ha manifestat a l'anàlisi seqüencial amb agrupació de codis (p. 3).  
 
2 Aquests dos últims resultats també tenen confirmació amb els obtinguts a l'anàlisi seqüencial per 
agrupació de codis realitzat anteriorment (p. 4). 
 


