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A L'ATENCIÓ DELS PARES I DE LES MARES DE PRIMÀRIA I ESO 

ACTIVITAT DE JOCS DE TAULA MOLT ESPECIALS 

L'Associació Lleidatana d'Entreteniments Alternatius (ALEA), de la qual formen part alguns 

pares, mares i alumnes del Col·legi, és qui ens farà la presentació i ens farà jugar.  

L'objectiu és donar a conèixer uns jocs de taula molt especials que ens ajudaran a omplir de 

forma educativa les nostres estones de lleure i les que tenim amb els nostres fills i filles. 

Són uns jocs molt coneguts a la resta d'Europa i que cada dia estan més presents a les nostres 

vides i a la nostra ciutat en concret. Ara tenim l'oportunitat de conèixer-los físicament i jugar-hi 

en aquesta sessió que farem al Col·legi. 

 

ACTIVITAT DE JOCS DE TAULA ALTERNATIUS per a pares, mares, fills i filles 
A LA SALA D'USOS MÚLTIPLES DEL COL·LEGI 
A CÀRREC D' ALEA (Associació Lleidatana d'Entreteniments Alternatius) 
EL DISSABTE 14 DE MARÇ DE 2015 
A LES 10 h 

 

Aquests jocs de taula estimulen la participació, la concentració i les habilitats socials, fan 

disfrutar més del procés del joc que no pas del resultat final.  

En aquesta activitat farem partides de jocs de taula, dividint els jugadors per grups d'edat. Un 

grup d'entre els 6 i 8 anys, que seran Benjamins. Un altre grup d'entre els 9 i els 14 anys que 

seran Infantil. Es diferencien aquests dos grups d'edat per tal que la selecció de jocs s'adapti a les 

capacitats, experiència i coneixements dels jugadors. A més, perquè el joc infantil s'ha de fer 

entre els propis nens, per tal que s'esforcin, perdin i aprenguin a guanyar, aprenguin dels altres 

de la seva edat i dels més grans i que hi ha unes normes del joc que s'han de respectar per tal de 

no quedar fora del joc. 

Alguns exemples dels jocs dels Benjamins: Fantasma Blitz; La Isla Prohibida; Laberinto 

Mágico; Sushi GO; King of New York; Animal sobre Animal. 

Alguns exemples dels jocs dels Infantils: Pequeños Grandes Reinos; Rescate; Pathfinder (Auge 

de los Señores de las Runas; El Hobbit; 7 Wonders; DIXIT. 

Us hi esperem. 
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