Octubre - Novembre - Desembre 2019

Ludosala
És un espai en que el públic pot venir a jugar a jocs de taula moderns (famílies, grups
d'amics, etc.). Sempre hi haurà un dinamitzador que aculli als nous juganers i els
integri. La Ludosala es durà a terme a diferents equipaments, adaptant-se al públic
assistent i renovant els jocs utilitzats a cada sessió. Més de 50 jocs per poder triar a
sessió (+3 anys)
cada sessió.
Dimecres 9 i 23 d’octubre de 17 a 19 h
Dimecres 13 i 27 de novembre de 17 a 19 h
Dimecres 11 i 18 de desembre de 17 a 19 h
Centre Cívic Pla de Palau

Divendres 11 d’octubre de 17 a 19 h
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Di
d
8 de
d novembre
b d
Divendres 13 de desembre de 17 a 19 h
Espai Cívic La Rosaleda

Dissabte 9 de novembre d’11 a 13 h
Dissabte 14 de desembre d’11 a 13 h
Local Social de Montjuïc

Dissabte 19 d’octubre de 17 a 19 h
Dissabte 9 de novembre de 17 a 19 h
Dissabte 14 de desembre de 17 a 19 h
Centre Cívic Pont Major

Voleu ser esfèrics o esfèriques?
Per a ser socis o sòcies del CLUB ESFERA només has de venir al
Centre Cívic Barri Vell–Mercadal i donar‐nos les vostres dades.
Podreu gaudir dels jocs de l’Espai Lúdic quan vulgueu!!

Espai Juganer
Una zona amb una bona selecció de jocs de taula per a totes les edats i pels més
petits omplirem el terra de material divers per gaudir del joc lliure i desestructurat.
Acompanyat també amb jocs de construcció i d’enginy. (+2 anys)
Dissabte 5 d’octubre d’11 a 13 h
Dissabte 30 de novembre d’11 a 13 h
Centre Cívic Barri Vell-Mercadal
Dissabte 26 d’octubre d’11 a 13 h
Dissabte 23 de novembre d’11 a 13 h
Local Social de Sant Daniel

Creativajocs
Tallers juganers: Tallers dedicats a la creació de jocs a través de tècniques de
reciclatge i cercant sempre l'alternativa a les propostes comercials.
A cada sessió farem una proposta diferent ambientada a l’època de l’any en què ens
trobem, així serà més temàtic i divertit. (+5 anys)
Dissabte 19 d’octubre d’11 a 13 h
Dissabte 16 de novembre d’11 a 13 h
Dissabte 21 de desembre d’11 a 13 h
Lloc: Centre Cívic Barri Vell-Mercadal

Vespres Lúdics
Activitat pensada com espai de trobada per aquelles persones que no disposen de
temps durant la setmana o el dia per jugar. O com una alternativa d'oci nocturn sà. Te
una durada de 4h on es podrà aprendre i conèixer jocs de taula més llargs i amb
normes més series. Ideal per conèixer nous grups de juganers i descobrir noves
propostes
de jjocs. ((+ 8 anys)
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Dissabte 19 d’octubre de 22 a 02 h
Dissabte 16 de novembre de 22 a 02 h
Dissabte 21 de desembre de 22 a 02 h
Lloc: Centre Cívic Barri Vell-Mercadal

Esfera Juganera.
Juganera. Recurs educatiu per a les escoles de Girona
L'activitat es centra en donar a conèixer els jocs de taula moderns i altres elements i materials
lúdics per a diferents edats. El taller consta de: una breu explicació de què són els jocs , els
jocs de taula i què significa jugar; descoberta pels alumnes i professors dels diferents tipus de
jjocs,, segons
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edats,, centres d'interès i dinàmiques;
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que els alumnes i professors proven els diferents jocs; comiat a on s'exposen les activitats del
projecte ESFERA LÚDICA. Per a la realització del taller es disposarà de divers material
complementari: dossier de jocs, classificació per dinàmiques i edats.
Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de creativitat, innovació i sociabilització.
Objectius
* Donar a conèixer el projecte "Esfera Lúdica" del Centre Cívic Barri Vell - Mercadal.
* Mostra a alumnes i professors les virtuts dels jocs de taula i del fet de jugar.
* Mostrar l'ampli i ric món dels jocs de taula, tot fent descobrir els diferents tipus de jocs.
* Mostrar als alumnes i als professors eines i dinàmiques per utilitzar els jocs com a element
de descoberta personal i sociabilitzadora.
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