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NOTA DE PRENSA

Entretemento e aprendizaxe: as claves da
escolla dos xoguetes no Nadal
_________________________________________________________________
Santiago de Compostela, 17 de decembro de 2015 - Coa chegada destas datas, son
moitos os catálogos que chegan aos fogares repletos de xoguetes e xorde a dúbida de
cal é a mellor escolla para os agasallos dos e das máis pequenas da casa. Desde a
Sección de Psicoloxía Educativa do Colexio Oficial de Psicoloxía sinalan dous factores a
ter en conta para dar cumprimento á encomenda dos Reis Magos: o entretemento e a
aprendizaxe.
A fin dun xoguete é a de entreter, pero é mellor entreter e aprender ao mesmo tempo. Un
documento de referencia é a Guía do Xoguete que elabora o Instituto Tecnológico de
Producto Infantil y Ocio, unha entidade sin ánimo de lucro. Nela clasifícanse os xoguetes
segundo a franxa de idade á que van dirixidos, distinguindo catro categorías: xogos de
exercicios (repiten unha e outra vez unha acción, como pelotas ou bicicletas), xogos
simbólicos (dan pé a imitar os roles das persoas da súa contorna, como bonecos,
talleres, cociñas, etc.), xogos de pezas para montar e xogos de regras (xadrez, parchís,
etc.). Esta guía recomenda unha serie de xoguetes que foron estudados e que son de
alta calidade segundo unha análise psicopedagóxica e de utilización, avaliando cuestións
como a súa manexabilidade, os seus valores diferenciais ou as achegas
psicopedagóxicas. Contén tamén valoración sobre a posibilidade de uso para nenos ou
nenas con necesidades específicas, como algunha discapacidade.
Nestas idades comezan a asentarse os roles de xénero, co que é recomendable que os
xoguetes simbólicos representen un xogo libre e imaxinativo, fóra dos roles tradicionais
asociados a homes ou a mulleres. Se a sociedade está a cambiar, os xoguetes tamén
teñen que facelo e evitar que se continúen a perpetuar estereotipos en canto a xoguetes
de nenos ou de nenas, ou a promover diferentes modelos de familias, máis alá da
tradicional, por exemplo.
Nos últimos anos medraron exponencialmente os xoguetes de electrónica para todas as
idades, especialmente as tabletas, que se converteron nas raíñas das cartas do Nadal.
As novas tecnoloxías non teñen por que resultar negativas, pero requirirán sempre da
presenza dun adulto que asegure un bo uso por parte do cativo ou cativa. En todo caso,
nunca debemos esquecer que o mellor agasallo para un neno ou nena é o tempo que lle
dediquemos cando estamos a xogar con el ou ela.
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Así pois, á hora de escoller un xoguete para o neno ou nena, cómpre ter en conta a idade
do neno ou nena e as súas características, para asegurar unha acertada elección do
agasallo. Tamén son aspectos importantes a ter en conta as tendas solidarias, nas que
podemos atopar o noso regalo contribuíndo á mellora da calidade de vida de colectivos
en situacións precarias.
As mascotas son a miúdo un dos desexos que os e as máis pequenas da casa recollen
nas cartas ás súas Maxestades de Oriente, pero é importante lembrar que non son un
xoguete. É máis interesante lembrar nos animais abandonados que están nos refuxios,
desexando atopar un fogar.
Saúdos,
Se desexan solicitar ampliar a información, contacten co departamento de comunicación do
Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia:
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