SISENA TROBADA COMENIUS 0 – 6

JUGUEM A APRENDRE?
15 I 16 DE FEBRER DE 2019

Com bé és sabut, en l'actualitat, el joc s'ha posicionat com un element vital i
imprescindible per al desenvolupament integral dels xiquets i les xiquetes. Jugar, com
a estratègia didàctica, fomenta la creativitat, ajuda a la resolució de problemes i
contribueix a l'aprenentatge de rols socials. A més, potència l'autodescobriment,
l'experimentació sensorial, l'exploració de l'entorn i ens ajuda a la formació de
conceptes. Incloure el joc en la nostra metodologia contribuirà, sens dubte, a l'èxit en
el procés educatiu que portem a terme.

Com sempre, per donar sentit a aquest lloc de trobada, necessitem de la vostra
presència.
El format d´aquest any serà, com en anys anteriors, el següent:



El divendres 15 de febrer tindrà lloc la conferència que serà oberta i
gratuïta.
El dissabte 16 de febrer realitzarem un taller a càrrec de la ponent amb
un número de places limitat.

Disposeu de dues opcions per a realitzar la inscripció:
1. Inscripció conferència (Divendres 15 de febrer).
2. Inscripció conferència + Taller (Divendres 15 de febrer + Dissabte 16 de
febrer). El taller es considerarà curs de formació i tindrà un cost de 15 €.
La inscripció per a ambdues opcions serà mitjançant un enllaç que enviarem en
breu amb el nombre de compte corrent.

PROGRAMA
Divendres, 15 de febrer de 2019
17.30 h
18.00 h
18.15 h

Recepció i berenar.
Presentació de la 6a Trobada Comenius 0 – 6.
Conferència “Juguem? Com l’aprenentatge lúdic pot
transformar l’Educación”, Imma Marín.

Dissabte, 16 de febrer de 2019
10.00 h

Taller “Game Master: Connectar amb el xiquet que portem
dins per facilitar l’aprenentatge mitjançant el joc i els jocs”,
Imma Marín.

IMMA MARÍN
Sóc dona, mare de família i
emprenedora. Especialitzada en
Educació
i
comunicació
mitjançant el joc, processos de
gamificació (també conegut per
ludificació)
i
metodologies
lúdiques per a l´aprenentatge. He
fet de tot açó un compromís
personal i vital que m´ha portat a
fundar
el
1995
l´empresa
MARINVA Joc i Educació i a
presidir l´Associació IPA Espanya
(Asociación pel dret a jugar de xiquets i xiquetes). Conferenciant tenaç, viatge
donant a conèixer els poders del joc i despertant las ganes de jugar de les
persones, sense importar edat ni profesió. Membre de l´Observatori del Joc
Infantil (OJI) i del Consell Assessor de l´Hospital de Sant Joan de Déu. Autora
de Juguem? Com l´aprenentatge lúdic pot transformar l´Educació. M´agrada
llegir, escoltar música, conèixer gents i llocs, tafanejar i, per descomptat, jugar!
Em fascinen les baldufes i les col.leccione.

