
 
 

 

Curs de Dinamització de Jocs Educatius 
 

dissabte 19 i diumenge 20 d’octubre, de 10h a 14h 

Objectius: 
 

● Identificar estratègies per dur a terme la presentació d’un joc de forma atractiva i que 

mantingui l’atenció del grup de jugadors/es. 

● Reconèixer les fases de l’Aprenentatge Experiencial i la seva aplicació a l’aprenentatge 

a través de jocs educatius. 

● Desenvolupar estratègies per a la gestió de possibles situacions conflictives que 

apareguin durant la implementació d’un joc educatiu. 
 

Proposta de continguts de les sessions del curs: 
 

1a sessió (4h) 2a sessió (4h) 

- Presentació de les 

participants i del curs. 

- Anàlisi personal inicial de les 

competències de cada participant 

relacionades amb els continguts del 

curs. 

- Exemple vivencial: jugar a un joc 

educatiu + debriefing posterior. 

- Explicació de les fases de 

l’Aprenentatge Experiencial, segons 

la teoria de D. Kolb (1984) 

- Mètodes a utilitzar en cada fase del 

debriefing. 

- Explicació curta dels diferents jocs 

educatius desenvolupats per Nexes. 

- Estratègies per captar i mantenir 

l’atenció durant l’explicació d’un joc. 

- Introducció dels elements 

essencials presents en un joc. 

- Gestió de situacions conflictives 

durant la implementació del joc 

educatiu. 

- Anàlisi personal final de competències 

de cada participant relacionades amb 

els continguts del curs. 

- Espai per proposar millores per a la 

implementació dels jocs de Nexes. 

- Explicació de següents passos: 

calendarització per dinamitzar un taller a 

mode de “pràctiques” amb el suport 

d’algun tallerista amb experiència 

 
Metodologia: 

 

La metodologia emprada en aquest curs serà vivencial a través de dinàmiques, jocs i reflexions. 

Es combinaran inputs del formador amb aportacions per part de les persones participants, 

generant una experiència d’aprenentatge centrada en les seves necessitats i adaptada als 

coneixements i experiència prèvia del grup. 
 

Formadors: 
 

Adrià Sonet, Davide Tonon, Alberto Fernández 
 

Lloc: 
 

Seu de Nexes: c/ de Radas 27, baixos (M Poble Sec) – 08004 Barcelona 


