L’activitat JUGA AMB PARAULES DE LA CIÈNCIA que s’ha dut a terme, des del 31
d’octubre al 18 de novembre a l’Institut d’Estudis Catalans, ha arribat al final amb molt
d’èxit: hi han participat uns 800 nenes i nenes d’escoles de Barcelona i rodalies
(Escola ant Nicolau de Sabadell, Escola Escaladei de Cerdanyola, Escola l’Abet de
Terrassa, Sant Jordi de Pineda de Mar, Escola Drassanes, Escola Boixeras, Escola
Cervantes, Escola Calderón, Escola Italiana, Escola Projecte, Escola Patufet, Escola
Milà i Fontanals, Escola Pia de Barcelona, etc.).
Com que l’experiència ha estat molt positiva, després d’aquestes set setmanes s’obre
un període en què l’expotaller es converteix en itinerant perquè pugui arribar a més
nens i nenes d’arreu del territori de parla catalana. tant per a nosaltres com per als
alumnes i les escoles que hi han participat. Si hi esteu interessats i en voleu més
informació, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres preferentment a través
del correu electrònic. Ara per ara l’activitat s’oferirà el 8 d’abril a la ZER l’Eral, el 13 i
14 d’abril a MónLlibre2013 (MACBA), del 15 al 19 de maig a la Casa de la Cultura de
Girona, etc. Animeu-vos-hi!
Us recordem que JUGA AMB PARAULES DE LA CIÈNCIA és una activitat lúdica i
formativa que convida els nens i nenes a jugar amb paraules, significats i dibuixos.
L’activitat consta de 5 jocs clàssics per jugar en grup:
1. La paciència és la mare de la ciència, un joc de cartes
2. Cada ovella amb la seva parella, un joc de memòria
3. Qui no corre vola, un joc de rapidesa
4. Fent i desfent es fa l’aprenent, un joc de trencaclosques
5. Molta llengua poques mans, un joc d’embolics amb les mans i els
peus

Rebeu una cordial salutació,
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