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Fòrum LUDENS'08 
JOC, EDUCACIÓ, INNOVACIÓ  
21 de novembre de 2008. Casa del Mar de Barcelona 
 

Des d' AtZar i IPA Espanya volem reprendre l'espai de coneixement i reflexió que vam 
engegar des de les jornades d'AtZar però amb un nou caire, reinventant-nos un nou 
esdeveniment, més obert, amb una perspectiva més àmplia i innovadora que hem anomenat 
LUDENS; un espai d’intercanvi i connexió de coneixements i professionals 
interessats en descobrir el món del joc des d’una perspectiva multidisciplinar, 
innovadora i participativa.  
 
Enguany LUDENS'08 es presenta sota el títol "Joc, educació i innovació" on podreu: 
 
o Conèixer experiències, productes i tendències innovadores d’ús del joc en àmbits de 
l'educació formal i no formal.  
 
o Aprendre metodologies lúdiques per a la dinamització d’espais i col·lectius.  
 
o Reflexionar sobre els valors del joc en l’àmbit de l’educació i la innovació.  
 
o Relacionar-vos i interactuar amb altres professionals. 

 
Gràcies a l’amplitud temàtica del Fòrum i a la xarxa d’interrelacions entre diversos àmbits d’aplicació que té el joc a l’actualitat, 
volem obrir el ventall de participants a tots els col·lectius sensibles a conèixer i compartir els beneficis i les possibilitats del joc 
com a eina educativa, com per exemple: Ludotecaris, Mestres i educadors,  
Tècnics municipals, Tècnics i responsables d'empreses de gestió del sector educatiu...entre altres.  
 
Anoteu la data a les vostres agendes i molt aviat us donarem més informació.

 
L'Era de Can Tropes.  
Inauguració d'una nova ludoteca a Taradell

Primer es van associar a Atzar, després van participar a la nostra Assemblea, 
van celebrar el Dia Internacional del Joc juntament amb tots nosaltres i ara per 
fi han pogut gaudir d'una inauguració com es mereixen malgrat la pluja. L'era 
de Can Tropes és la nova ludoteca de Taradell, un espai que afegeix, com elles 
mateixes diuen, el seu granet de sorra en l’educació de la mainada que en el 
joc troba la manera més divertida d’aprendre a viure.

La placeta de la Barceloneta de Taradell es va omplir de jocs i colors gràcies a 
la col•laboració de la companyia tonenca Guixot de 8. Els visitants van poder 
estrenar les instal•lacions durant la jornada de portes obertes. 

 
Des d'Atzar us reiterem la nostra benvinguda a l'associació i us felicitem per la 
vostra iniciativa i per aquest espai que ben segur serà molt estimat per tots els 
vostres ciutadans. 
 
Passatge de la Barceloneta, 9 
08552  Taradell (Barcelona) 
Tel. 93 812 69 33  
ludoteca@eradecantropes.com 
www.eradecantropes.com
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Difusió

 
SOMNIS D'ARQUITECTURA "CASACASETA" 
 
"A la frontera entre jocs i joguets, els jocs de construcció són per als infants –
i possiblement també per als adults– un món ideal, completament a part, on 
tot és possible en matèria de construccions. El somni i la imaginació hi 
troben, lliures de les restriccions que imposa la realitat, un dels terrenys de 
joc més fèrtils." 
 
Jean Piaget. Les jeux de construction Anker (1988) 
 
El museu del Joguet de Catalunya i el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya - 
Delegació de l'Alt Empordà - han muntat aquesta exposició fins al 2 de 
novembre a la Sala Oberta del Museu i la seu del Col·legi 
d'Arquitectes.

Trobareu tota la informació a http://www.mjc.cat/

El joc recomanat 
 
Aquesta vegada us fem un suggeriment d'una joguina amb tantes possibilitats com la vostra 
imaginació pugui donar-li.  

Bilibo és una nova joguina en forma de petxina que 
anima la mainada a inventar-se la manera de jugar; a 
la platja, a la muntanya, com una cova o com un mitjà 
de transport, com un engronxador o com un casc de 
miner...qualsevol idea serveix per Bilibo.

A partir 
d'un any ja es pot utilitzar aquesta joguina que 
permet treballar tan el joc motriu com el joc simbòlic. 
Està fabricat en plàstic, és net i lleuger per bellugar-lo. 
 
Trobareu tota la informació al seu web www.bilibo.
com

A la xarxa...

Aigües de Barcelona presenta el seu programa pedagògic: GOTAGOTHAM

Aigües de Barcelona ha presentat i implementat el seu programa 
pedagògic per aquest curs 2008-2009 i que es va presentar amb 
un gran èxit d'assistència el dia 8 de setembre en l'Auditori de la 
Torre Agbar. L'Imma Marín va poder recordar als assistents, en la 
seva intervenció, la importància del joc i l'actitud lúdica en 
l'aprenentatge i el respecte vers l'univers de la infància que 
mostra en les seves activitats educatives Aigües de Barcelona.

 
Tal i com va dir el Sr. Leonard Carcolé, Director General d'Aigües 
de Barcelona, "Gotagotham és una eina de suport per al 
professorat d’educació de primària que fa ús de metodologies 
d’ensenyament basades en la participació i la interactivitat, per 
difondre el coneixement dels cicles natural i urbà de l’aigua, i dels 
consells i hàbits de bon ús per a la sostenibilitat d’aquest recurs".  
 
Podeu visitar el web si voleu més informació al respecte.

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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