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ina adequat
Escollir el joc o jogu
Algunes preguntes
que poden ajudar-te...
1. És divertit?
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"Per primera
vegada en la
història els
infants tenen
més joguines
que temps
per jugar"
Imma Marín

La nostra proposta...
jocs cooperatius
 Transmeten valors positiu
si
desitjables per a la nostra
societat.
 No existeix la competènc
ia, només
un desafiament un desafia
ment comú.
Juguem amb altres, no con
tra ells.
 Per aconseguir l'objectiu
del joc, és
imprescindible cooperar.
 Tots els participants gua
nyen o
perden. Ningú queda exclòs
.
 L'element contra el que com
petim
és extern i no humà.
 Els jugadors combinen les
seves
diferents habilitats sumant
esforços.

A més a més...
Joguines i jocs...

 Per construir: millo
ren
la destresa i
l'organització espaial
.
 Per interpretar:
fomenten la imagina
ció,
la iniciativa i el respe
cte.
 Per moure’s: comb
aten
el sedentarisme.
 Per investigar:
fomenten la creativit
at i
l'assertivitat.
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Qualsevol
ertit...
convertir-se en un joc div

