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Una edició anterior de la Setmana del joc intergeneracional

La Ludoteca engega dilluns la Setmana del joc intergeneracional
d’enguany sota el lema "El joc no té edat"

Dijous 20 de maig de 2010

La Setmana del joc intergeneracional, una iniciativa que cada any organitza la
Ludoteca Les 3 Moreres, tindrà lloc del 24 al 29 de maig. Es tracta d’una proposta
que, sota el lema El joc no té edat, pretén buscar la col·laboració de pares, mares,
avis, àvies, tiets i tietes dels infants de la Ludoteca perquè s’hi acostin a passar una
estona jugant, conduint els tallers o ensenyant jocs a tots els nens i nenes que hi hagi
aquella tarda.

Així, dilluns 24, dimarts 25, dimecres 26 i divendres 28 de maig s’han preparat jocs
de pati (corda, sorral, fer bombolles...), tallers de manualitats (pintar baldufes,
quadres amb flors...), jocs d’abans (cine exín, nancys, nines retallables...), i jocs de
taula.

A banda dels “Racons amb les famílies”, durant la Setmana del joc
intergeneracional es compartirà una activitat amb els avis i àvies de l’Obra Social
Benèfica. En aquest sentit, dijous 20 de maig els nens i nenes visitaran l’equipament
i faran jocs amb ells, mentre que dijous 27 seran els avis i àvies qui visitaran la
ludoteca per gaudir d’una desfilada de disfresses a càrrec dels infants. A més, avis,
àvies, nens i nenes compatiran una estona de joc.

Entre els objectius de la Setmana del joc intergeneracional hi ha el de descobrir el
joc com a mitjà per divertir-se, relacionar-se, conèixer noves experiències o
expressar-se, tenint en compte que el joc es pot practicar en totes les edats de la vida
i que pot guanyar en diversió i riquesa si hi participen persones de diferents edats. A
més, es pretén afavorir l’activitat lúdica compartida entre pares, mares, fills, filles i
altres membres de la família, posant a la seva disposició espais, materials i horaris
adequats per fer-ho possible.

Altres objectius de la iniciativa són fer partícips els pares i mares del procés
educatiu dels infants, animant-los a participar en la programació i realització de les
activitats que organitza la Ludoteca, i conèixer l’Obra Social Benèfica, tant les
persones que hi viuen com la seva quotidianitat, per tal de sensibilitzar els infants
dels temes que afecten a la gent gran.
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