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Celebrem el Dia del Joc. Vine al concert!
Concert d'Insomnia al Centre Cívic Cotxeres Borrell. 31 de maig a les 20:00 hores 

Com us hem anat informant, a partir del 24 de maig comencen les activitats per 
celebrar el Dia Internacional del Joc. 

En diferents escenaris i poblacions, amb 
activitats molt engrescadores i amb el suport 
de les administracions, entitats i institucions 
ens proposem impulsar totes aquelles 
accions i bones pràctiques que permeten a 
la ciutadania conèixer els beneficis del joc  
i que es comprometen a respectar-lo, 
promoure’l i gaudir-lo.  

Nosaltres, IPA I Atzar, posem el punt i final a 
aquests dies de celebració amb un concert d' Insomnia, un projecte musical 
sensible, emotiu i molt personal que a més participarà d'una manera molt especial 
amb el regal d'una preciosa cançó dedicada al joc i als infants. 

Ens encantaria compartir amb vosaltres aquesta estona, amb la música sempre suggerent d'Insomnia i entre tots 
viure una vetllada especial en què la màgia del joc ens abraci a tots per igual. 

Podeu reservar les vostres entrades a atzar@atzar.org o a ipaspain@ipaspain.org (preu 8€ l'entrada) 

Animeu-vos a venir!
  

En aquesta celebració, d'una manera o altra hi col·laboren i donen suport: 

L'Ajuntament de Barcelona, El Poble Espanyol, l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona, Medi Ambient de l'Ajuntament de Barcelona, El 
Districte de l'Eixample, la Generalitat de Catalunya - Departament de Governació i Administracions Públiques Secretaria d'Acció Ciutadana, El Club 
Super 3, El Cabildo Insular de Tenerife, El Poble Espanyol, La Fundación Crecer Jugando, l'Associació Espanyola de Fabricants de Joguines i 
Kompan 

A totes i cadascuna d'aquestes institucions, entitats i empreses el nostre més sincer agraïment. 

I tu ... Jugues? 



Si a la teva ludoteca feu alguna activitat especial, si el vostre Ajuntament organitza 
quelcom per celebrar el dia, qualsevol projecte dut a terme dins el marc del Dia del 
Joc, explica'ns-ho per a poder incloure-ho al proper Llamp! 

Contacta amb nosaltres a atzar@atzar.org. 

Recorda que tota la informació del Dia del Joc la trobaràs a 
www.diadeljoc.org o www.diadeljuego.org 

Podreu consultar el programa d'activitats que s'organitzaran a la província de 
Barcelona i altres municipis d'arreu de Catalunya, així com altres informacions i 
curiositats referents a aquest dia. 

 

AIJU presenta una guia per crear joguines contra l'obesitat infantil 

L'Instituto Tecnológico del Juguete ha presentat dues guies pioneres a Europa per orientar als fabricants de 
joguines en la creació de dissenys que ajudin a combatre l'obesitat infantil i preveure i tractar els problemes en 
bebés prematurs. 

En la guia "Juegos, juguetes y obesidad infantil" es pot 
trobar un llistat de jocs com "la ruleta de los alimentos", "el 
menú de la semana", "corre, corre", "depor-vida" que poden 
aportar noves idees pels fabricants.
S'estima que a Espanya els índexs d'obesitat s'han triplicat en 
els últims 15 anys en la població infantil i el 13'9% de la 
població infantil i juvenil és obesa i el 12'4% té sobrepes. (*)
En aquesta guia han col·laborat més de 50 experts i s'ha 
desenvolupat més de 200 idees creatives a disposició de les 
empreses. 

La segona guia presentada, "juegos, juguetes y atención 
temprana" recull la importància del joc per al 
desenvolupament del bebè especialment els casos prematurs 
que també han tingut un augment notable en els últims anys. 

(*) dades publicades a informacion.es diari digital d'Alacant 

El joc del lector compulsiu 

Aquest és un joc on-line del GREC Resolució de Conflictes, basat en 
una idea d'Oriol Ripoll, que hem trobat molt interessant per veure 
com vivim els nostres conflictes,.El jugador es posa en  el paper d'un 
mediador que ha de resoldre diferents situacions conflictives que es 
produeixen dins d'un institut de secundària. 

En aquest enllaç podeu descarregar-vos la guia didàctica i començar 
a jugar. 

http://www.mediatk.cat/ca/joc_el_lector.html 

 

Canal Atzar i IPA a Youtube
Memòria i projecte d'Atzar 

http://www.youtube.com/watch?v=4EW4-xpUsfY 
En aquest enllaç podreu veure la presentació audiovisual que vam fer amb motiu de 
l'Assemblea General d'Atzar i IPA el passat 19 d'abril a la Casa Elizalde de Barcelona. 
També us podeu baixar els documents de memòria i projecte en format pdf que trobareu 
penjats al nostre web www.atzar.org 

Hem aprofitat aquesta ocasió per obrir un canal a Youtube i anirem penjant els vídeos 
que fem i altres interessants que trobem de temes relacionats amb el joc, les joguines i 
l'educació. Esperem que us agradi! 

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:  


