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La transmissió del joc entre infants, pares i avis és l'objectiu de la
Setmana del joc intergeneracional

Dimarts 11 de maig de 2004
La Ludoteca Municipal Les 3 Moreres organitza també, entre el 17 i el 20 de maig,
la setmana del joc intergeneracional, sota el lema "El joc no té edat". Amb aquesta
iniciativa, que es va portar a terme per primera vegada el 1999, es vol buscar la
col·laboració de pares, mares, avis, àvies, tiets i tietes que ajudin en la dinàmica de
transmissió del joc cap els infants. "Es tracta de crear un espai perquè persones
de diverses generacions juguin amb els infants i els puguin ensenyar alguna
tècnica o jocs que es feien abans, a l'hora que els nens i nenes també els poden
mostrar els jocs a què es juga ara", ha explicat la responsable de la Ludoteca
Municipal, Rosa Garcia. Durant aquesta setmana es portaran a terme quatre
activitats diverses. Les tres primeres tindran lloc a la Ludoteca Municipal, de 17.15h
a 18.15h, i comptaran amb la col·laboració dels pares i mares per a la seva
organització. El dilluns, 17 de maig, s'han previst jocs de taula, de manera que pares
i avis mostraran als seus fills i néts com jugar al dòmino, al parxís, a l'Uno, a les
cartes, a fer puzzles o a jugar al Connecta 4. El dimarts, 18, es faran jocs de carrer,
com saltar a corda i jugar a bales, i també jocs de punteria, com les anelles, les
bitlles i els dards. Finalment, el dimecres, 19, es faran tres tallers simultanis: un de
maquillatge, un altre de contes i un racó de disfresses. D'altra banda, el dijous, 20 de
maig, la Ludoteca Municipal en col·laboració amb l'Obra Social Benèfica (OSB)
organitzen un taller, que es portarà a terme a l'OSB, a les 18.15h, en el qual els
infants i els avis pintaran junts unes caixes, a partir d'una tècnica concreta.
"L'objectiu de tot plegat és continuar amb la transmissió del joc. Sempre
s'havia fet via oral, al carrer i a casa, i ara la Ludoteca és un espai on els nens i
nenes venen a jugar i relacionar-se amb altres nenes, però volem que l'adult
també col·labori en aquesta transmissió", ha aclarit Rosa Garcia. Per participar a
qualsevol de les activitats organitzades en la Setmana del Joc Intergeneracional
només cal inscriure's a la Ludoteca Municipal, moments abans de l'inici de
l'activitat. En el cas del taller a l'OSB, la inscripció es farà a la mateixa Obra Social
Benèfica.

Avís legal
Sobre el web
Accessibilitat
Mapa web

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès |
Tel. 93 714 40 40

file:///
/33055/descriptiu/
/33066/descriptiu/
/33077/descriptiu/
/13219/mapaWeb/

