
 

 

 

 

 

 

   

 

El Joc Popular i 
Tradicional com a Eina 
d'Intervenció 
Socioeducativa 

 

 

Objectius:  

• Oferir recursos per aplicar el joc i l'esport en 
diferents contextos socioeducatius 

• Conèixer el patrimoni lúdic del territori  
• Difondre el patrimoni lúdic d'arrel tradicional 

catalana 
• Experimentar repertori lúdic 

• Utilitzar el joc com a element d'intervenció 
socioeducativa 

• Mostrar experiències i bones pràctiques lúdiques 
• Construir materials de joc 

• Cercar i posar en valor jocs populars i tradicionals 

 

 

Programa: 

•  Conceptes 

• Repertori lúdic per a totes les edats i tots els 

contextos 

• Jocs de taula i tauler 

• Construcció de joguines tradicionals 

• Jocs cantants i dansats 

Professorat:  

Víctor Baroja i Benlliure. Professor adjunt de la Universitat 
de Vic. Membre de la Companyia de Jocs l'Anònima. 

Especialista en joc popular i tradicional. 

Coordinació:  

Antoni Portell (Universitat de Vic)  

CIFE (formacio.cife@uvic.cat) 

 

 

 

 Adreçat a: 

Estudiants universitaris, de graus i cicles formatius, 
d’altres formacions; monitors/es, directors/es i 

educadors/es de lleure; professionals de l’ensenyament: 
mestres d’infantil, primària i secundària,animadors/es 

socioculturals; professorat d'ensenyaments de règim 
especial; persones vinculades al món de l’esport; 

ludotecaris/àries; professionals de l’àmbit social; 

qualsevol persona que tingui ganes de reaprendre a jugar. 

 Durada: 15 hores  (12h presencial i  3 de treball personal) 

 Data: del 2 al  4 de juliol de 2012 

Horari: de 9.30 a 13.30 h 

 Acreditació: certificat d'assistència i d’aprofitament prèvia 

superació de l'avaluació de l'activitat. Reconeixement de la 

UVic equivalent a  1.5 crèdits UVic o 0.5 ECTS. (Vegeu 
l'apartat de Certificació i reconeixement de crèdits).                           

Activitat inclosa dins el Pla de Formació Permanent del 
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya. 

 Preu: 90€. Consulteu descomptes a la pàgina web. 

 Lloc: Universitat de Vic.  Campus Miramarges, aula FS107 

(sala polivalent) C. Sagrada Família, 7   Vic 

 Matrícula: 

http://www.uvic.cat/activitat/318 

Secretaria de Formació Continuada de la UVic. 

Tel. 938815516 - sfc@uvic.cat - www.uvic.cat/uev 

 Més informació: formacio.cife@uvic.cat  

Telf: 93 881 6164  (ext. 6277) 

                           

                                         

 


