
TEMPS DE JOC
Taller de Joc Tradicional



EL JOC ÉS
EXPLORACIÓ I

DESCOBRIMENT DEL
MÓN.



La importància de jugar

A través del joc, els infants
reprodueixen comportaments
dels adults i aprenen a
comunicar-se, relacionar-se,
negociar, resoldre conflictes,
aprendre a guanyar, aprendre
a perdre, aprendre unes
normes… Aquests
aprenentatges fomenten 
la socialització.

Jugar és un repte amb un
mateix, que s’intenta
resoldre amb una
motivació intrínseca, pel pur
plaer de jugar. Això apel·la a
les nostres dimensions
intel·lectual, motora,
emocional… Aquest és un
repte que ens ajuda a
interioritzar que ens
arriscarem i potser
perdrem, però no passa res.
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EL JOC ÉS UNA EINA D’APRENENTATGE SOBRE LA VIDA.
EL JOC ENS AJUDA A CRÉIXER.



1

A través del joc els fills, des dels primers jocs de falda, podem ajudar a
desenvolupar i reforçar capacitats de diferents tipus:

Mentals: com ara el llenguatge, que
permet construir un pensament
ordenat i comunicar-se amb les
altres persones.

2
Socioemocionals: com ara
l’autoconeixement o l’empatia, que
permeten conèixer i controlar les
emocions pròpies, i les dels altres.

3
Físiques: com ara la coordinació
psicomotriu, és a dir, el control dels moviments i
de les capacitats sensorials i físiques.



Cal garantir temps diaris de joc als infants. 
Cal que juguem amb ells, que siguem un acompanyament I un model. 
I que els oferim varietat I potenciem també el joc lliure, fonamental en el
desenvolupament de la creativitat I la imaginació.

COM HO FEM?
Add instructions or guidelines here.



TEMPS DE JOC
TALLER LÚDIC DE JOC

Us proposem un espai per aprendre, recordar i compartir tot un
seguit de jocs de caràcter tradicional per a oferir als nostres
infants, des dels primers jocs de falta per als més menuts, fins a
aquells que els permet el joc lliure i col·lectiu.  

Propostes variades que sovint porten associat l'ús de l'oralitat,
cançons, rimes i fòrmules.  I que poden desenvolupar-se tant a
l'exterior com a  dins de la llar o l'aula. 



Qui soc?
Soc Judith Navarro Royo, mediadora en el
foment de la lectura especialitzada en LIJ.
Treballo entre llibres i textos orals amb
nadons, infants, adolescents i les seves
famílies. Ofereixo estratègies i comparteixo
coneixements sobre com ajudar a fer
lectors per a tota la vida des de l'àmbit
familiar, escolar i bibliotecari.



·  Màster en Biblioteca escolar i Promoció de la lectura (UAB-Grup Gretel).

·  Formació específi ca sobre conversa literària per a la dinamització de clubs de lectura amb la Dra Anna Juan   

   (CLIJCat - Consell Català del Llibre Infan  l i Juvenil).

·  Postgrau especialista en Foment de la lectura i eines 2.0 (UNED).

·  Formació sobre simbolisme als contes tradicionals, amb la Dra Ana Cristina Herreros.

·  Diplomada amb títol d'especialització en Teatre Físic i Mim Corporal Dramàtic (Escola Internacional de Mim

   Corporal Dramàtic de Barcelona, tècnica d'Etienne Decroux). Docent de teatre.

·  Formació específica sobre aplicació d'eines teatrals a l'educació formal i no formal (Fundació Romea).



CONTACTE
Judith Navarro Royo

679 827 166
judith@petitacompanyia.cat
www.PetitaCompanyia.cat


