Els jocs de taula com a recurs lúdic i educatiu
DURADA: 20 h
DATA: Dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de novembre de 2017 de 10 a 14h
LLOC: Seu social del CEESC a Barcelona. Aragó, 141-143, 4a planta

INTRODUCCIÓ
Un dels objectius més perseguits pels docents és la diversió en l'aprenentatge.
Si el joc és una activitat voluntària i atractiva per als infants i adolescents, per què no
transformar-lo en un mitjà didàctic i de transmissió de valors?
Els jocs de taula són una eina essencial per transmetre valors, per educar, per jugar…
Però quins jocs hem de triar per a cada edat? Quines estratègies s'han de fer servir per
fer-los atractius per als infants? I quines eines necessito com a educador/a per fer servir
els jocs de taula com a recurs educatiu?
Provo de donar resposta a aquestes i d'altres qüestions en aquest curs on donarem
recursos, però, sobretot, jugarem molt que, al cap i a la fi, és la manera més fàcil
d'aprendre.

FORMADOR
Rubén Méndez, educador referent d'adolescents al CC Pati Llimona, amb 22 anys
d’experiència en el treball amb infants i adolescents. Llicenciat en Ciències de
l'Activitat Física i l'Esport (CAFE) i reconvertit al món del lleure. Aficionat als jocs de
taula. Formador d'educadors de l'empresa Trànsit projectes en jocs de taula durant el
curs 2016-2017.

OBJECTIUS
1. Conèixer els beneficis dels jocs de taula.
2. Donar recursos als educadors per la cerca i l'aprenentatge de nous jocs de
taula en funció de les necessitats dels alumnes.
3. Afavorir l'aprenentatge de jocs de taula.
4. Donar eines per adequar els recursos lúdics del joc de taula a les diferents
característiques del infants/adolescents.
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CONTINGUTS
A les sessions, es combinarà la presentació de contingut teòrics, aplicació a
espais de lleure i aprenentatge de diferents jocs adreçats a diferents edats.

Sessions



1a







2a







3a








4a







5a



Continguts formatius

Duració

Presentació del curs i expectatives
Beneficis dels jocs de taula.
Divisió i/o classificació dels jocs de taula?
Jocs per als més petits i els jocs cooperatius (part
pràctica).

4h

Breu història recent dels jocs de taula.
Els jocs de taula i com fer-los servir als espais de lleure.
Què ens trobem a la capsa d'un joc de taula?
Els fillers o jocs ràpids (part pràctica).
Els party games (part pràctica).

4h

Diferents tipologies en jocs de taula.
Eurogames vs. American games
Crear interès en els jocs de taula.
Els jocs simplificats com a pas previ a...
Els jocs simplificats (part pràctica).
Jocs per nois i noies de 7 a 11 anys (part pràctica).

4h

Què ens trobem a unes regles?
Com aprendre un joc. Com explicar-lo.
Recursos per aprendre a jugar.
Jocs per als més grans (part pràctica).
Aprenem a jugar a un joc de gestió de recursos (part
pràctica).

4h

Recursos per comprar jocs de taula. Què i on podem
comprar?
Dinàmica per aprendre a explicar un joc de taula. Posar
en pràctica els recursos i guiar una partida amb la resta
de companyes (part pràctica).

4h
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