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

Tot allò que necessiteu saber sobre el Fòrum Ludens ara ja ho 
trobareu a www.forumludens.org. 

Podreu consultar el programa provisional d'activitats que farem i reservar la vostra plaça amb el full d'inscripció. 

Fòrum LUDENS'08 es presenta sota el títol "Joc, educació i innovació" i 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, es 
fa adient a participants de 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 aprofiteu els avantatges de la inscripció anticipada.

 
La Festa del Súpers

Tot és a punt per una nova edició de la Festa dels Súpers. El 
cap de setmana del 25 i 26 d'octubre Atzar i IPA serem 
presents en un estand a la zona de les ONG's per jugar amb 
la mainada i les seves famílies, per difondre que jugar és un 
dret i un plaer enorme per a petits i grans i que els espais de 
joc són molt importants per poder gaudir d'aquesta activitat 
natural i innata en la vida de les persones.

Us convidem a tots a passar-hi i a compartir amb nosaltres aquests dos dies en què 
jugar serà una festa!

Festa dels Súpers 
25 i 26 d'octubre  
Anella Olímpica - Zona ONG's 
Barcelona

Difusió

 
TRESORS DE PAPER'. Centre cultural Fontana d'Or de Caixa Girona. 
“Com al meu fill, en Biel, em brillen els ulls quan tinc una joguina nova” 
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L'artista i pedagog Quim Corominas a la dècada dels 70 va 
començar a col·leccionar "joguines, llibres i trastos", en un 
procés d'estudi i investigació que ha perdurat fins avui. Un 
dels fruits d'aquesta etapa és l'exposició Tresors de paper, 
que es pot veure fins al dia 16 de novembre al centre 
cultural La Fontana d'Or de Caixa Girona, i en què 
s'exhibeixen 350 joguines, jocs i llibres antics creats 
entre el 1810 i el 1930 tots ells movibles o transformables i 
que tenen un nexe comú: tot té moviment, tot es plega i es 
desplega.

Una mostra que amb paraules del seu autor s'ha de mirar 
"amb imaginació i creativitat, com es mira un quadro. S'ha de mirar amb perspectiva, perquè els jocs i 
les joguines reflecteixen l'evolució de modes i costums, i l'evolució de la societat."

Centre Cultural de Caixa Girona Fontana d'Or 
C/ Ciutadans, 19 
17004 Girona 
Tel: 972.20.98.36 
Fax: 972.20.94.14  
Entrada lliure 

info@fundaciocaixadegirona.org 
www.fundaciocaixadegirona.org  
 

El joc del Mnac 

Joc de pistes 
26 d'octubre, 14 de desembre, 22 de febrer i 26 d'abril 
11:30 h  de 6 a 10 anys. Durada 2 hores.

Un tauler gegant  il·lustrat amb motius de les col·leccions d'art medieval 
permet als nens i les nenes ser alhora els jugadors i les fitxes. A través 
d'aquest joc de l'oca es familiaritzen amb l'art, els símbols, la iconografia, 
els objectes i moltes més coses de l'art medieval.

 

El joc recomanat 
 
Erase una vez 
El joc de memòria més divertit, d' Educa Borrás

Érase una vez..., dissenyat pel nostre soci fundador Josep Maria Allué, és un 
divertit joc de memòria i destresa visual ambientat en el món dels contes. Els 
personatges de la Caputxeta vermella, Rínxols d'or, el Gat amb botes o els tres porquets 
són els companys de joc d'aquesta millorada versió del clàssic joc de memòria de les 
parelles. 
 
Totes les peces comencen boca avall i es tracta 
d'aixecar dues peces amb l'objectiu de trobar 
parelles de peces repetides. Les fitxes es divideixen 
en famílies de contes i també hi ha fitxes de 
personatges especials amb efectes bons (la fada, el 
geni...) o amb efectes dolents (la bruixa, el llop...) 

que ens faran perdre les peces guanyades abans! 
 
Érase una Vez está indicat per nens i nenes de més de 4 anys. El preu aproximat és de 26 
euros
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A la xarxa... 
 
Projecte educatiu TMB Educa

 
Transports Metropolitans de 
Barcelona presenta el 8 d'octubre el 
seu projecte educatiu que s'emmarca 
en el compromís ciutadà per una 
educació al servei de la cohesió social 

i vol incidir en la promoció de la mobilitat sostenible i el foment 
de civisme. 
En aquest web trobareu jocs com puzzles o buscar objectes en 
una imatge, tots ells relacionats amb el món del transport públic.

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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