EXTRAESCOLAR
JOCS DE TAULA
PRESENTACIÓ
Al món hi ha una gran quan tat de jocs que són ideals per treballar con nguts propis de
l'escola. Es tracta de jocs on les matemà ques formen part de la mecànica del joc, i la
llengua part essencial i necessària. Jocs que es mulen el càlcul ràpid, l'orientació espacial,
jocs de probabilitats i combinatòria, de lògica, d'estratègia, de comunicació, jocs que juguen
amb les paraules, que ens ajuden a explorar l'entorn.... En deﬁni va, són un recurs diver t i
mo vador ideal per a reforçar l'aprenentatge en tota l'etapa escolar.
Aquesta extraescolar es planteja com una estona de joc semi-dirigit, on el dinamitzador
especialista en jocs de taula, anirà ensenyant als nens una selecció dels millors jocs de taula
del món. Jocs com el Dobble, el Carcassonne, el Dixit o el Woolfy, són jocs diver ts i
mo vadors, premiats en molts casos.
A JugarXJugar Girona realitzem assessorament i ac vitats educa ves i culturals al voltant
del joc de taula. El joc de taula és cultura, i com a tal el vivim i el presentem.

Objec us de l'extraescolar
Objec us generals:
o Reforçar els diferents aprenentatges curriculars dels alumnes.
o Donar a conèixer els jocs de taula com a alterna va de lleure sa i educa u.

Objec us especíﬁcs
o Donar a conèixer i treballar jocs amb con ngut matemà c i de llenguatge als
infants.
o Dinamitzar l’espai de l’extraescolar de forma que els infants gaudeixin jugant.
o Afavorir valors com ara: l’empa a, la cooperació, l’atenció, el treball en equip...

Con nguts que es treballaran
Con nguts matemà cs:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Seriació
Càlcul
Orientació espacial
Geometria
Probabilitat
Resolució de problemes

Con nguts del llenguatge:
▪
▪
▪
▪

Vocabulari
Gramà ca
Expressió oral
Comprensió lectora

Habilitats i competències:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Treball en equip i cooperació
Autonomia
Ges ó de les emocions
Empa a, respecte, asser vitat
Atenció
Crea vitat

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT
Es tracta d'una sessió extraescolar durant la qual s'aniran presentant i jugant a diferents
jocs de taula amb con nguts matemà c i del llenguatge.
Això serà sempre respectant els ritmes individuals de cada infant però engrescant-los a
provar estratègies i jocs nous.
Per altra banda es potenciarà l’autonomia dels infants a l’hora de jugar amb els companys,
animant-los a emprar les seves habilitats organitza ves i descrip ves per explicar els jocs,
preparar les par des, buscar estratègies guanyadores…

