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Què és?
Juguem jugant

Juguem jugant és un projecte lúdic i educatiu a través
del qual els alumnes practiquen les intel·ligències
múltiples mitjançant el joc de taula.

Intel·ligències múltiples

Sota la premissa que tots som
intel·ligents fomentem
l’autoestima, l’autoconcepte
positiu, el creixement personal,
l’autonomia, la sociabilitat,
l’empatia i la cooperació.
Canviem el discurs negatiu del
“no ho sé fer” pel discurs positiu
del “ho puc aprendre a fer”.

Jocs de Taula

Els jocs de taula són una eina
d’aprenentatge informal que
potencia la creativitat, el
desenvolupament cognitiu,
l’agilitat mental, l’acceptació de
regles, la resolució de problemes,
les capacitats estratègiques, les
habilitats socials, i un llarg
etcétera...



Objectius
Juguem jugant

Contribuir al desenvolupament de les
Intel·ligències Múltiples dels infants a través del
joc de taula

Educar en els valors fonamentals de respecte,
integració i no discriminació.

Fomentar la participació, l’autonomia i
l’autoestima.

Divulgar el joc de taula com a eina
ludicoeducativa



Metodologia
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Participació activa
Els alumnes són els generadors de l’aprenentatge

Cooperació i competició
La cooperació permet desenvolupar la capacitat empàtica i
la competició permet desenvolupar l’autoregulació

Principi ludicoeducatiu
Selecció de jocs educatius i lúdics al mateix temps

Gamificació
Atmosfera de joc en primera persona

Varietat lúdica
Dinàmiques de joc diverses i adaptables a les preferències
lúdiques dels alumnes



Competències
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Lingüística

Logicomatemàtica

Musical

Cineticocorporal

Expressió escrita i oral
Comprensió escrita i oral
Síntesi d’arguments

Operacions matemàtiques
Lògica, deducció i estratègia
Possibilitats i probabilitats
Relacions de causa-efecte

Discriminació de sons
Expressió i creació musical
Sensibilitat al ritme, to, timbre...

Control corporal
Expressió facial i gestual
Coordinació, destresa, equilibri...



Competències
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Visual-Espacial Naturalista

IntrapersonalInterpersonal

Expressió gràfica 
Predicció de moviments
Orientació espacial
Coordinació visual-motora

Consciència ecològica
Coneixement del món natural 

Autoconeixement i autoconcepte
Autonomia i creixement personal
Indentificació de sentiments propis

Persuasió i diàleg
Cooperació i competició positiva
Escola activa i comprensió 

Existencial
Valors morals
Relaxació i respiracions
Respecte, igualtat, amor...



Avaluació
Juguem jugant

Inicial Continuada Final

Coneixement 
previ del bagatge 

lúdic dels alumnes 
i de les seves 

preferències de 
joc

Observació directa 
per part del 
monitor/a i 

registre dels jocs 
per part dels 

alumnes

Observació 
directa, registre 

dels jocs i 
qüestionari de 

valoració de 
l’alumnat

Avaluació acumulativa



Recursos
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Humans Econòmics

Un/a monitor/a 
per grup de 8 a 12 

alumnes

Pressupost 
pendent de 
concretar.  

Materials
Col·lecció de jocs 

de taula 
seleccionats
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