Matinal formativa
TAST de JOCS
Durant el 21 i 22 de març, els jocs ocuparan el Casino de Manresa en el que serà la 5a
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 per
a que puguin utilitzar el joc i nous jocs en les seves activitats.

Codi curs: 15107
Data: 21 de març del 2015
Horari: Dissabte,de 9.30 a 14.00h.
Durada: Dues sessions de 2h cada una
Lloc: Centre Cultural el Casino

 Jocs matemàtics
Jocs de taula que permeten reforçar competències matemàtiques en l’etapa
d’educació primària.
 Jocs pels més menuts
Jocs de taula actuals pe treballar amb infants de 0 a 6 anys i com integrar‐los a l’aula
com un recurs diari.

Preu d’inscripció: 10€
Equip docent
 Ferran Renalias

 Jocs col∙lectius
Vols estar a l’última en jocs col∙lectius? TAST “FASHION GAMES WEEKKEND “

Matemàtic expert en jocs de taula,
membre del Club del joc

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

 Anna Zafón
Pedagoga, educadora infantil i
col∙laboradora de Marinva

 Jocs per treballar la comunicació
Jocs de taula que potencien l’expressió corporal, verbal i la relació de grup

 Marta Avilés
Directora de Lleure, dinamitzadora juvenil
i formadora del CAE

 Jordi Lorente
Mestre i pedagog, membre del Club del
Joc del CAE

 Manel Justicia
Pedagog, animador infantil i formador

 Nasi Muncunill
Director del CAE i membre del Club del
Joc del CAE

 Donem joc al joc
Descobrireu com podem aprofitar mecàniques de jocs de taula per a dinàmiques i
activitats de dinamització.
Els tallers seran de 2 hores de durada. Cal que escolliu a l’hora de fer la inscripció quina
és la vostra petició. Veure dors del fulletó
Adreçat a:
Monitors/es i caps de centres d’educació en el lleure i agrupaments, ludotecaris/àries,
mestres i professors/es, 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.

 Laura Martín
Animadora sociocultural, mestra i
dinamitzadora de joves
El CAE
Plaça del Milcentenari, s/n
08241 Manresa
tel. 93 872 57 89
www.cae.cat
cae@cae.cat

Informació i inscripcions:

Organitza:

Col∙labora:

3x2
apunteu‐vos 3
persones de la
mateixa entitat i
pagueu‐ne 2

Horari d’atenció al públic:
de dilluns a divendres, de 9 a 2 i de 4 a 7
dissabtes matí, de 9 a 2.

Amb el suport de:

En el moment de la inscripció cal escollir un taller de l'opció A i un altre de l'opció B, que poden ser del
mateix tipus de joc (matemàtics, comunicació...) o de tipologies diferents (excepte en l'activitat 6
Donem Joc al Joc, que durarà tot el matí)

Jocs Matemàtics
Amb Ferran Renalias

Tallers A
De 9.30 a 11.30h

Tallers B
De 12 a 14h

A‐1
Jocs amb operacions
matemàtiques: sumes i restes

B‐1
Jocs per treballar espais i volums

Jocs de taula pels més menuts A‐2
Amb Anna Zafón
Jocs fins a 3 anys

B‐2
Jocs de 3 a 6 anys

Jocs col∙lectius
Amb Marta Avilés

A‐3
MOVE ON, jocs COOL(lectius)

B‐3
TRENDING TOPIC GAMES‐ la
tendència del moment, el que es
porta !

Jocs tradicionals
Amb Jordi Lorente

A‐4
Jocs tradicionals de pati i de
carrer

B‐4
Jocs tradicionals de casa i
d'interior

Jocs per treballar la
comunicació
Amb Manel Justicia

A‐5
Jocs de comunicació verbal

B‐5
Jocs d’expressió corporal

Donem joc al joc
Amb Laura Martin i Nasi
Muncunill

AB‐6
Aquesta activitat dura tot el
matí

AB‐6
Aquesta activitat dura tot el matí

