PROGRAMA - ESCOLA D’ESTIU DE JOCS TRADICIONALS
Tàrrega – Anglesola de l’1 al 5 de Juliol del 2013

-SOM EL QUE JUGUEMDILLUNS DIA 1 matí:
. Rebuda dels participants
. Conferència inaugural : “Som el que juguem”. Jacint Torrents
(Doctor en antropologia, professor de la Universitat de Vic).

. Jocs de coneixença. Professorat de l’escola.
DILLUNS DIA 1 tarda:
. Construcció de joguines: “Terra de Jocs”. Taller Enric Orobitg
(ceramista). Verdú
. Jocs i territori: “Jocs i terrissa”. Professorat de l’escola.
DILLUNS DIA 1 nit: (*)
. Geocaching. “Joc de descoberta lúdica”. Professorat de l’escola.
. Quinto. Professorat de l’escola.

DIMARTS DIA 2 matí:
. Jocs i territori: Jocs al poble de Sant Martí de Maldà. “La recerca
i documentació dels jocs”. Francesca Bardají (Antropòloga).
.Jocs i territori: “Nostatis ni manjolis”. Tast d’oli i de vi i jocs al
voltant d’aquests elements.
DIMARTS DIA 2 tarda:
. Jocs i territori: “Jocs a Anglesola”. Montse Amenós (Coordinació)
. Jocs al Casal: “Jocs de cafè”. Trobada lúdica amb la gent gran.
. Bòlit. Associació Anem de Bòlit.
. Jocs i entorn natural: “Joguines Verdes”. Carme Piera
(Educadora Social)

DIMARTS DIA 2 nit: (*)
. Concert cançó: Tito Akile& Marc Sibila i amics. (A Anglesola)

DIMECRES DIA 3 matí:
. Jocs als Països Catalans: “Jocs valencians: pilota, canut, 7 i
mig, caixó...Tradijocs”. Miquel Àngel Noguera (Mestre, tècnic d’esports
del Pedreguer – Marina Alta).

DIMECRES DIA 3 tarda:
. Jocs als Països Catalans: “Jocs mallorquins: tir de fona, truc,...”
Jordi Tornila (Llicenciat en CAFE).
.Bones pràctiques: “Visita al taller de Tombs creatius”. Bellpuig.
Toni Tomàs (Artesà i creador de jocs)
DIMECRES DIA 3 nit: (*)
. Jocs de tauler : “Jocs a la fresca al pati de l’Ateneu” (Tàrrega).
Professorat i alumnat de l’escola.

DIJOUS DIA 4 matí:
. Jocs i educació: Jocs al món. “Els jocs Mancala a l’educació”
Jordi Climent (Especialista en Jocs de Mancala i editor de la revista Món
Aualé).

DIJOUS DIA 4 tarda:
. Jocs i educació. “Ximic, jocs que necessiten la música en el seu
desenvolupament”. Mª Antònia Pujol (Mestra i músic).
DIJOUS DIA 4 nit: (*)
. Jocs i música: “Jocs dansats, balls i danses a la plaça”. Ministrils
del Raval de Terrassa. (Plaça Sant Antoni. Tàrrega).

DIVENDRES DIA 5 matí:
. Bones pràctiques: “Els jocs en temps dels moriscos” . Associació
Cultural Lo Llaüt.
. Bones pràctiques. “Els jocs per treballar la memòria a la 3ª
edat”. David Garcia (Dinamitzador cultural).
. Jocs i territori: “Jocs a la plaça per als nens i nenes dels Casals
d’estiu”. Professorat i alumnat de l’escola.
DIVENDRES DIA 5 tarda:
. Jocs de festa: “Repertori i aplicació pràctica de jocs”. Professorat
de l’escola.
. Acte de cloenda de l’escola.

(*): Les activitats de nit estan obertes al públic en general i són de caràcter
voluntari per a l’alumnat de l’escola.
Cia de Jocs l’Anònima. jocsanonima.wordpress.com

