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Festival de Jocs de Cannes

Com cada any, Antònia Ramón (membre de la nostra 
Junta) i el nostre soci Josep Mª Allué van visitar el 
festival de jocs de taula més important de França, el 
Festival International des Jeux a Cannes, per 
conèixer les darreres novetats, parlar amb autors i editors 
i tornar ben carregats d'informacions, tendències i noves 
idees. 

Podeu veure un petit reportatge al web de l'associació 
Jugamos todos. 

 
PatimPatamPatum  
El joc guanyador a la VI edició del concurs de creació de jocs de la Fira JocJoc de Tona 

 
El 25 de novembre de 2005, la UNESCO va declarar La Patum de 
Berga «Obra Mestra del Patrimoni Oral i Immaterial de la 
Humanitat». El PatimPatamPatum no pretén reproduir fidelment 
aquesta tradició centenària sinó, inspirant-se en situacions i personatges 
populars, fer-ne una recreació lliure que ressalti els aspectes més lúdics 
de la festa berguedana. Quan obriu la caixa, potser no hi trobareu el foc, 
ni la música, ni el fum i ni els batecs del tabal. Però sí la màgia i la 
diversió! 
 
Es tracta d'un joc de tauler ambientat a la Patum de Berga. Hi 
poden jugar de 3 a 5 jugadors, a partir d'uns deu anys d'edat. Amb l'ajut 
dels diferents personatges de la festa, els jugadors han de guiar els seus 
patumaires pels carrers de la ciutat i arribar a temps a les places on se 
celebren els salts. Per aconseguir 
que la seva colla sigui la millor de la 
Patum, els jugadors hauran de jugar 
molt bé les cartes: els plens, el 

tabaler, l'àliga, els borratxos, els administradors i altres personatges populars. 
 
Ja ho sabeu: correu cap a les places i que no us en facin fora. Qui no corra, vola! 
 
Podeu ampliar la informació a: 

http://www.vexillum.net/ca/ca_ppp.html 
http://jocsvexillum.blogspot.com/ 
http://www.boardgamegeek.com/game/29960 
 
Si esteu interessats en comprar algun exemplar podeu omplir el formulari del seu web tot indicant a comentaris que 
sou socis d'Atzar http://www.vexillum.net/ca/ca_FormulariPPP.php 
 
Per a qualsevol altre consulta podeu escriure a info@vexillum.net

Pratfamílies 2008 
Programa d'activitats de formació per a famílies i AMPA 
Centre Cívic Ribera Baixa. C/ Dolores Ibarruri 45. 
Inscripcions a pratfamilies@aj-elprat.cat, telf. 93 379 00 50 ext. 4354

●     Educació Infantil:  
Infants feliços: emocions, sentiments i hàbits en família.  
15 d'abril de 17:30 a 19 hores 
Podem ajudar els nostres fills i filles perquè siguin feliços? El joc com a element imprescindible 
en el desenvolupament dels infants. Com aconseguir una bona comunicació i establir normes i 
limits? 
Imma Marín, consultora pedagògica, especialitzada en educació i comunicació a través 
del joc. 
 

●     Educació Primària:  
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Una mirada crítica a les pantalles. 1 d'abril de 17:30 a 19 hores 
Cada cop més hi ha un predomini del llenguatge audiovisual i d'interactivitat al nostre entorn. Descobrirem aspectes a 
tenir en compte per la seva seguretat i el paper de la família en aquest àmbit. 
Tere Vida, especialista en joc, educació i noves tecnologies. Assessora del PEC de l'Institut d'Educació de 
l'Ajuntament de Barcelona en el grup Multimèdia Educatius.   
 

●     Educació Secundària:  
Els videojocs, més enllà de l'entreteniment.  
8 d'abril de 18:30 a 20 hores 
Els videojocs desenvolupen diverses habilitats, augmenten l'autoestima, fomenten la 
superació i brinden l'oportunitat d'expressar sentiments i emocions. 
Dani Gómez, especialista en videojocs i noves tecnologies aplicades a 
l'educació. 

Activitats 
 
Una fiesta en la cocina. Taller musical 
Caixa Forum. Obra social de La Caixa 
Del 26 de març al 9 de maig 
 

 
Els participants d'aquest taller ajudaran a investigar com un 
pastís d'aniversari amb les espelmes enceses va anar a parar 
a dins l'armari de la cuina. Per fer-ho posaran "banda 
sonora" a aquesta història treballant conceptes musicals 

bàsics i fent servir els estris de cuina convertint-los en instruments musicals. 
 
Nivells recomanats:Cicle inicial 
De dilluns a divendres a les 10:00 i ales 11:30 
Durada 1 hora 
Grups màxims de 30 alumnes 
18€ per grup

Difusió

Francesc Rosselló, una vida de joc. Del 13 de març a l'11 de maig 
"Después de cada comida una partida alarga la vida"  

El mallorquí Francesc Rosselló (1900-1986) va ser un home actiu i inquiet tota la seva vida. 
Va exercir moltes feines, com la de capità de la marina mercant, i va obrir molts negocis, com 
un hotel a la Rambla de Barcelona. 
 
Entre aquests negocis destaca Juegos Crone, una empresa unipersonal dedicada a la 
creació i comercialització de jocs de tauler i cartes. Efectivament, al llarg de les dècades 
dels anys cinquanta i seixanta, Francesc Rosselló va crear (o adaptar), dissenyar, il•lustrar, 
produir i comercialitzar més d’una trentena de jocs.  
 
Trobareu aquesta exposició al Museu del Joguet de Catalunya a Figueres a la Sala 
Oberta d’exposicions temporals  
del Museu, des del 13 de març fins a l’11 de maig  
 

Red de Ludotecas de WORLD VISION PERU

Visión Mundial és una organització cristiana de desenvolupament i ajuda 
humanitària dedicada a treballar arreu del món amb infants, famílies i 
comunitats per a reduir la pobresa i la injustícia.  
 
Al Perú realitza 29 Programes de desenvolupament a Lima, Cusco, 
Ayacucho, La Libertad, Ancash i Huancavelica afavorint a les famílies de 
63,000 infants en més de 500 comunitats.  
 
Ens han enviat aquest vídeo en què es presenten i ensenyen la tasca que 
estan fent. Val la pena mirar-lo per veure com es desenvolupa el 
projecte de la ludoteca en aquestes comunitats. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=pO-i9afNYp0 
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Tallers a les Biblioteques de Barcelona

Taller "Coneixes Second Life?"   
31 de març de 2008. Biblioteca Sagrada Família. Provença 480. 08025 Barcelona. 934508733

La Biblioteca Sagrada Família us convida a participar 
d'un taller sobre Second Life per conèixer bé de què es 
tracta, de quines maneres podem formar part d'aquest 
món virtual i quins beneficis o no en podem treure...  
 
En aquest taller descobrirem Second Life través de 
l'experiència i amb exemples de diferents aplicacions.  
 
¡Us animem a participar! Podeu fer les inscripcions 
gratuïtes a través de la xarxa de biblioteques municipals 
de Barcelona o si ho preferiu ens podeu escriure a 
atzar@atzar.org i us farem el tràmit.  

 
 
La inscripció és oberta fins el 28 de març. Les places són limitades. Afanya't!!

Esdeveniments 
 

11e Congrés Internacional de Ludoteques 
Cité des Sciendes et de l'Industrie de la Vilette a París del 13 al 17 d'octubre de 2008  
 
El programa consistirà en els següents temes: 
 
Tema 1: Joc i joguines a la ludoteca 
Tema 2: La ludoteca, una institució cultural 
Tema 3: Objectes i activitats lúdiques en el món actual 
 
El preu de la inscripció és de 350 euros per tota la setmana. 
 http://www.alf-ludotheques.org/ 
 
Us recordem que si esteu interessats a venir amb nosaltres ens ho podeu dir a 

atzar@atzar.org  
 
Si voleu participar amb alguna ponència explicant alguna de les vostres experiències, trobareu el formulari que s'ha d'omplir 
al nostre web, i també una relació d'hotels que ens recomanen. Per presentar les vostres conferències ho podeu fer fins 
al proper 15 d'abril. 
 

Meeting europeu a Holanda 
Noordwijk del 18 al 19 d'abril 
 
s’ Heerenloo West Nederland 
Zwarteweg 20 
2201 AC Noordwijk 
Tel. 0031713642228                   
www.speelbergh.nl 
 
L'Associació Europea de Ludoteques organitza un meeting a Holanda. De seguida que tinguem el programa us donarem més 
informació.

De conformitat amb la LOPD i la LSSICE, l'informem que el seu correu electrònic prové d'un fitxer de socis i interessats en Atzar, Associació de 
Ludotecàries/is i Ludoteques de Catalunya. 
Aquest correu electrònic es utilitzat exclusivament per l'enviament d'informació del nostre butlletí i les nostres comunicacions institucionals i en cap cas és 
objecte de venda o comunicació a cap entitat o organització, garantint, d'acord amb la legislació vigent, la més absoluta privacitat del mateix. 
Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancelació i oposició en qualsevol moment. Moltes gràcies 
Si no desitja rebre aquest butlletí o en vol fer arribar qualsevol informació, notícia o comentari, pot escriure a atzar@atzar.org
Per problemes informàtics, lamentem si rebeu aquesta informació per duplicat.

Amb la col·laboració de: 
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