LUDOTECA JOCS DE FUSTA
JUEGOS TRADICIONALES

La ludoteca està composta de 16 jocs dimensionats construits artesanalment a partir de fusta i materials reciclats. Senzills i fàcils
d’entendre, els jocs estan pensats per a gaudir una bona estona
amb la família i els amics.
D’una forma amena i divertida s’ introduirem en la pràctica
de jocs d’habilitat i enginy, practicarem destreses d’equilibri i
coordinació, de punteria, i també aprendrem d’una pila de jocs
tradicionals; un recull de jocs pensats per passar-s’ho d’allò
més bé.

La ludoteca está compuesta de 16 juegos dimensionados fabricados artesanalmente con madera y materiales reciclados.
Sencillos y fáciles de entender, los juegos están pensados para
pasar un buen rato con la familia y los amigos
De una manera amena y divertida nos introduciremos en
la práctica de juegos de habilidad y ingenio, practicaremos
destrezas de equilibrio y coordinación, de puntería, y también aprenderemos un montón de juegos tradicionales, una
recopilación de juegos pensados para pasarlo muy bien.

La ludoteca es presenta com una ferramenta de joc participatiu per a totes les edats, un espai d’aprenentatge inter-generacional on no importa
l’edat sinó la destresa, l’habilitat per a jugar i les ganes de divertir-se.
Una aposta per a que menuts i grans deixem de banda una estona els
mòbils, les videoconsoles i les tecnologies per gaudir dels jocs populars
i tradicionals que han animat durant anys els carrers i les places dels
nostres pobles.

La ludoteca se presenta como una herramienta de juego participativo
para todas las edades, un espacio de aprendizaje inter-generacional
donde no importa la edad sino la destreza y la habilidad para jugar, asió
como las ganes de divertirse.
Una apuesta para que pequeños y mayores dejemos de lado por un rato
los móviles, las videoconsolas y las tecnologías para disfrutar de los juegos populares y tradicionales que han animado durante años las calles y
plazas de nuestros pueblos.

Fitxa tècnica
Edat dels participants: Tots els públics
Espai: Espai pla de 300 m2 (es possible adaptar-lo a altes mides)
Espais exteriors (places , carrers, parcs, etc,)
Espai interior ampli (gimnàs, sala d’actes, poliesportiu,etc.)
Necessitats tècniques
Accés directe amb furgoneta per a descarregar
Temps muntatge i desmuntatge 1 hora
Presa de llum (per a l’equip de música)
Núm talleristes: 2, 3 o en funció del nombre de participants
Duració: 2 a 3 hores
Inclou assegurança de l’activitat i música d’ambientació.
El grup naix amb la intenció de posar en comú l’aprenentatge,
els recursos i l’experiència adquirida per tal de desenvolupar
pel nostre compte un seguit d’idees i activitats que durant temps
ens han rondat per la testa

Fitxa artística

Construcció: Casimir Romero, Toni Campos, Natalia Ferri, Antonio Rodriguez
Decoració artística: Edgar Teba

		 EL GRUP
L’equip d’animació de Sinergies Serveis Culturals està compost per un grup
polifacètic de monitors i monitores que després de treballar en distints
àmbits del món de l’educació no formal i l’animació sociocultural,
hem decidit juntar-nos per a posar en comú l’aprenentatge,
els recursos i l’experiència adquirida durant aquests anys
		 EL GRUPO
El equipo de animación de Sinergies Serveis Culturals está
compuesto por un grupo polifacético de monitores y
monitoras que después de trabajar en distintos ámbitos
del mundo de la educación no formal y la animación
sociocultural, hemos decidido de juntarnos para
poner en común el aprendizaje, los recursos y la
experiencia adquirida durante estos años.

Contacte

animacions@sinergiesculturals.com
tel: 650086376
Casimir Romero

