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Proposta d’activitat extraescolar de Jocs de taula per alumnes d’infantil, primària i secundària 

 

PRESENTACIÓ: 

 El joc és el millor sistema d’aprenentatge. A través de la diversió, i del joc, les persones assumim de manera natural conceptes nous. 

L’estratègia ens ajuda a estructurar el pensament, a buscar solucions a problemes, i a cercar diverses maneres de superar o assolir els 

reptes. 

El joc de taula és per definició social. Motiva la relació entre els jugadors, i l’entesa entre tots els participants. 

Les regles del jocs motiven uns acords socials que promouen l’entesa entre els participants. 

El joc de taula motiva tant la intel·ligència matemàtica com la creativa. 

Però el millor de tot és que es basa en la diversió i l’entreteniment. 

MESTRES 

 L’activitat es pot ser realitzada per diferents mestres: Pau Plana i David Domínguez.. 

 Els mestres tenen coneixements educatius complets. Els dos son mestres professionals, i han estat implicats en diverses associacions 

dedicades als jocs, i a l’entreteniment educatiu.  

 OBJECTIUS:   

La diversió i l’entreteniment. Si aquest objectiu s’acompleix és fàcil aconseguir la resta.      

Dotar d’eines als alumnes per tal de superar els reptes. 

Motivar la intel·ligència matemàtica i creativa. 

Superar la competitivitat, i la idea de vencedor i perdedor. 
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MÈTODE: 

1. Jocs d’atzar:              

a. Jocs on els daus son un dels motors de l’activitat.         

 1. Oca, Parxis, escala, etc.. 

b. Jocs on les cartes son un motor de l’activitat. 

1. Cartes espanyoles, cartes temàtiques, caretes numèriques (uno)        

2. Jocs creatius 

 a. Jocs que es basen en la creativitat dels jugadors 

  1 Pictionari, Scrabble, Verbalia, Dixit, Era se una vez... 

b. Jocs que motiven la creació 

1. Lego creator, Fabula, Monchausen....   

3. Jocs D’estratègia:         

a. Jocs on l’atzar no té un aspecte important. 

1. Escacs, stratego, 7 wonders, catedral, otel·lo, Majong... 

  b. Jocs en que cal calcular i crear una estratègia, tenint en compte alguns aspecte de l’atzar 

   1. Domino, Los colonos de Catan, Libertalia, Carcassone, ciudad machicoro... 

 4, Jocs cooperatius 

a. Jocs on tots els jugadors s’uneixen per assolir un repte sense competir. 

1. El desert prohibit, El hobbit, Zombicide, Pandèmic, Hombres sobre Londres... 

5. Jocs de personatges 

 a. Jocs   on cal representar un paper. 

  1. Els homes llop, Rol, Party, Bang, Movies,.. 

6. Jocs de capacitat i coneixements 

 a. Jocs que es basen en les capacitats físiques i socials dels participants: 

  1. Dubble, Kaleidos, Speed Cubs. Taboo... 

 b. Jocs que es basen en els coneixements dels participants   

1. Trivial, Time line, Scene It 
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CURSOS 

 En tots els cursos el mètode sempre és a través del joc i de la diversió de l’alumne. 

 L’activitat és adequada per a qualsevol curs des de P4 fins a Batxillerat. 

 

 

ORGANITZACIÓ 

 Grups de nens: El grup hauria d’estar format entre 5 i 10 alumnes.  

 Horari: Una hora de joc a la setmana.  

 

. 

 

CONTACTE 

pauplanacervello@gmail.com 

Telèfon: 617278344 
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