
D IADA DE TÈCN IQUES 
De 10 .30h  a 13 .30h  

Explica´m un conte 

Formació que ens facilitarà el coneixement i 

la pràctica d´eines d'aprenentatge sobre di-

nàmiques per explicar i treballar contes. Re-

cursos pràctics per introduir-nos al món de la 

literatura infantil i tipologies de contes per a 

diferents edats.  

Juguem jugant. Recuperem els jocs de 

taula a l’esplai.  

Els Jocs de Taula poden ser una eina molt útil per als educa-

dors i educadores ja que es poden utilitzar per reforçar habi-

litats i capacitats molt diverses. T’ensenyarem una pila de 

jocs! T’explicarem com es juga, per a quina edat són adients 

i quines habilitats treballen.  

Jocs per fomentar la participació 

Cal escoltar i tenir en compte totes les veus, especialment 

aquelles que poden patir més invisibilitat o comptar amb 

menys recursos. Aprendrem recursos i metodologies que 

ens ajudaran a fomentar la participació dels nostres in-

fants i joves, i aconseguir escoltar la veu de tots i totes.  

Jocs d´improvisació 

Estimularem la creativitat, potenciarem capacitats d´expressió i re-

acció tant teatral com quotidiana a través del desenvolupament de 

tècniques de confiança, escolta i interpretació. Aquest taller està 

adreçat a qui vulgui aprofundir en la tècnica d´improvisació i en els 

jocs escènics, en la creació instantània d´històries, pluralitat de per-

sonatges, gèneres i estils. 

Danses d´arreu del món 

Mourem el cos amb música de diferents estils musicals. En aquesta 

formació gaudirem de les danses tradicionals de diverses cultures i 

països.  

Bijuteria en paper 

Crea les teves pròpies joies de paper. En aquest 

taller crearem originals peces de joieria amb car-

tolines reciclades , paper de diari, revistes, etc. 

Amb unes senzilles tècniques i una mica d'imagi-

nació encunyarem els materials, els combinarem 

i muntarem les peces. 

Àmbit  de Jocs 

Àmbit  Artístic 



Àmbit  tecnològic 
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M´estimo? Treballar l´autoestima amb in-

fants i joves 

Per què em costa tant dir-me coses boniques? Per què no 

em valoro? Que fàcil és dir-ho al meu amic o a la meva ami-

ga! Una acció formativa que ofereix una aproximació teòrica 

sobre l'autoestima, acompanyada de dinàmiques vivencials 

per transmetre el pes que aquesta té en el desenvolupament 

i realització personal dels infants, així com en la tasca dels 

educadors/es.  

El cinema a l´esplai 

El cinema és un mitjà d'expressió, una eina per defensar idees i 

per estimular el pensament crític. En aquesta tècnica, els parti-

cipants es convertiran en els protagonistes:  escriuran el guió, 

triaran el tema a tractar, aprendran a fer un càsting i  utilitza-

ran els elements tècnics. Finalment ho posarem en pràctica 

fent un petit treball amb dispositius mòbils  

Usos creatius de la tecnologia 

Farem un petit tasteig de diversos programes i projectes tec-

nològics que podem aplicar al nostre dia a dia a l’esplai. Ens 

endinsarem en el món de la robòtica, creant una activitat per 

infants i jove i coneixerem Scratch, un projecte educatiu per 

aprendre a programar a través del joc i l'experimentació.  

Àmbit  de la salut 

Àmbit  de la natura 

Els patis de l´esplai. Projecte patis 

Transformem els patis dels esplais i fem que aquest 

projecte sigui una  eina  de  participació  i  mobilització 

de la comunitat educativa. Fem que els patis siguin es-

pais que promoguin l’accés a la cultura, s’hi fomentin 

valors i proporcionin experiències generadores d’apre-

nentatge.  

Espais de reflexió i Debat 

Violència zero com a prevenció de la violència de gènere.  

Debat entorn a la nova proposta educativa 2017-19 

 

La innovació i el canvi educatiu arriba a l´esplai.  


