
Organitza: Amb el suport de: 

 

 

  
Matinal formativa 

TAST de JOCS 

Codi curs: 14112 

 

Dates: 22 de març del 2014 

 

Horari: Dissabte,de 9.30 a 14.00h. 

 

Durada: 4 hores que es poden fer: 

• participant en 1 taller de 4 hores o 

• participant en 2 tallers de 2 hores 

 

Lloc: Centre Cultural el Casino 

 

Preu d’inscripció: 20 € 

 

Equip docent 

 

• Marta Avilés 

Directora de Lleure, dinamitzadora juvenil 

i formadora del CAE 

 

• Jordi Lorente 

Mestre i pedagog, membre del Club del 

Joc del CAE 

 

• Mar Quintana 

Mestre d’Educació Infantil, experta en 

jocs de taula infantils 

 

• Nasi Muncunill 

Director del CAE i membre del Club del 

Joc del CAE 

 

• Josep Ma. Bassa 

Responsable de Kapla Catalunya 

 

• Toni Viader 

Responsable de Juganet 

 

 

 

 Durant el 22 i 23 de març, els jocs ocuparan el Casino de Manresa en el que serà la 4a 

edició del Tast de Jocs. Aprofitant aquesta activitat s’ha programat una matinal 

formativa amb l’objectiu de donar recursos a mestres, educadors/es i monitors/es 

perquè puguin utilitzar el joc i nous jocs en les seves activitats. 

 

Tallers de 4 hores (cal escollir-ne 1) 

 

• Jocs col·lectius  

Jocs que permeten jugar moltes persones a l’hora i on l’animació hi juga un paper molt 

important. Jugar per passar-s’ho bé. 

 

• Jocs tradicionals 

Els jocs que s’han jugat tota la vida: als carrers i les places, als patis de les escoles... 

 

Tallers de 2 hores (cal escollir-ne 2) 

 

• Jocs pels més menuts (Educació Infantil)  

Jocs de taula actuals pe treballar amb infants de 3 a 6 anys i com integrar-los a l’aula 

com un recurs diari. 

 

• Jocs de taula del món  

Jocs de taula procedents de diferents cultures i indrets del món: l’aulè, el fanorona, el 

tablut, l’alquerc...  

 

• Dinamitzem el Kapla 

Dinamització d’activitats de Kapla. Tècniques bàsiques i construccions col·lectives. El rol 

del dinamitzador.  

 

• Carroms 

Un joc d’habilitat indi que recorda el billar americà. Orígens, tradicions, modalitats i... a 

jugar 

 

 

Adreçat a:  

Monitors/es i caps de centres d’educació en el lleure i agrupaments, 

ludotecaris/àries, mestres de primària, dinamitzadors/es juvenils, estudiants 

d’educació infantil i primària i a totes les persones interessades en els jocs 

 

Reconeixement: 

Certificat de participació expedit pel CAE. 

 

Informació i inscripcions: 

 

 El CAE 

Plaça del Milcentenari, s/n  

08241 Manresa 

tel. 93 872 57 89  

www.cae.cat 

cae@elcae.org 

Horari d’atenció al públic:  

 

de dilluns a divendres, de 9 a 2 i de 4 a 7 

dissabtes matí, de 9 a 2. 
3x2: 

Apunteu-vos 3 persones 

del mateix centre i 

només pagareu 2 

 

 


