	
  

Benvolguda escola,
Us proposem de participar en una activitat ludicoeducativa adreçada als escolars de
primer, segons o tercer de primària: JUGA AMB PARAULES DE LA CIÈNCIA.
El joc, com sabeu, és un dels recursos més infrautilitzats per treballar el vocabulari
especialitzat. I, en canvi, les paraules amb un significat especialitzat, és a dir els
termes, són la clau per poder accedir al coneixement científic. Sense un domini bàsic
dels termes fonamentals, tenim dificultats per comprendre, per explicar i per recordar
el coneixement especialitzat. Jugar amb les paraules que refereixen conceptes bàsics
de la ciència és, per tant, reforçar, llimar i precisar les paraules que obren la porta al
coneixement científic.
JUGA AMB PARAULES DE LA CIÈNCIA és una exposició lúdica i interactiva que
convida els nens i nenes a jugar amb paraules, significats i dibuixos. Mentre us
divertiu, aconseguireu travar el significant dels mots de la ciència més bàsics amb la
seva forma i amb la seva representació gràfica. Aquestes relacions són fonamentals
per tal que l’aprenentatge de les ciències sigui, des dels inicis, més sòlid.

Us proposem 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

Us hi esperem,
Rosa Estopà
Responsable del projecte Jugant a definir la Ciència

rosa.estopa@upf.edu	
  
Tel. 606156475
	
  

	
  

Dades d’interès:
JUGA AMB PARAULES DE LA CIÈNCIA
Exposició lúdica itinerant.
Del 31 d’octubre al 18 de desembre
A l’Institut d’Estudis Catalans, carrer del Carme, 47. Barcelona (darrere del mercat de
la Boqueria).
Horari d’atenció de les escoles
de 14:30 a 16.
Activitat especialment adreçada als nens i nenes de 1r, 2n i 3r de Primària.
La durada
Aproximadament una hora (pot variar segons del nombre d’alumnes del grup
assistent).
Preu
L’activitat és totalment gratuïta.
Reserves
Cal reservar dia i hora
Correu electrònic: rosa.estopa@upf.edu
Telèfon 606156475
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