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Catàleg d’activitats 2015-2016 Frikigames
●

1.1. EducaJoc
○ Sessions de treball dividides en diferents temaris relacionats amb els curs
escolar. L’objectiu es aconseguir treballar continguts educatius de temaris
escolar a través d’una de les eines més antigues i eficients de la història, el joc.

●

1.2. Juga i Participa
○ Dinàmiques planificades a través del joc, on treballar temes de participació i
dinamització comunitària juvenil. L’objectiu és potenciar l’esperít crític i de
mobilització dels adolescents, fentlos conscients de la realitat del seu entorn
més proper, i dotarlos d’eines perqué en puguin oferir una resposta coherent i
responsable.

●

1.3. Festa o fira de jocs
○ Muntatges d’espais de jocs en diferents formats. Tant organitzem unes jornades
entorn a una temàtica de jocs particulars; com crear escenaris de jocs
ambientats a l’estil de rol en viu.

●

1.4. Ludoteca
○ Dos possibles formats de ludoteca de jocs; o bé muntada per Frikigames
adaptades al espai, temps, i públic específic; o bé utilitzant els nostres recursos
en concepte de cessió de jocs (per entitats, altres associacions…).

●

1.5. FamilyGames
○ Sessions lúdicoeducatives per a potenciar els vincles i les relacions familiars
positives a través dels jocs de taula. L’objectiu d’aquests tallers és passar
estones de qualitat en família on els infants i els adults compartiran espais i
experiències en un marc distés i divertit.

1.6.Smile Urbo  Negociació Cooperativa 
NOVETAT!!!
○ Joc amb plataforma digital adreçat a grups (majors de 16 anys) que te per
objectiu aprendre a negociar de manera cooperativa, lúdica i constructiva.
Finalista del World Summit Youth Award, l’esdeveniment que premia iniciatives
innovadores compromeses amb el compliment dels 
Objectius de
Desenvolupament del Mil∙lenni de l’ONU
.
PREUS:
●

Pack d’1 hora d’activitat:150 euros.
Pack de 2 hores d’activitat: 275 euros.
Descomptes si es contracten 3 ó més packs d’activitats.
Els packs inclouen material, transport i dinamització de las activitats.
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●

1.1. EDUCAJOC.
○

A. Enfocat a treballar V
alors i Habilitats
.
■ Destinataris: Grups d’educació Primària i Secundària.
■ Temporalitat: Sessions de 1 o 2 hores. Packs individuals.
Tallers per a grups a través del joc per treballar una gran varietat de
temes per totes les edats: treball en equip, organització, creativitat,
resolució de problemes, cooperació, comunicació, participació, gestió
d'equips, estratègia, debats.

○

B. Tallers 
HistóricoLúdicus
■ Destinataris: Grups d’educació Secundària
■ Temporalitat: Sessions d’1 hora. Packs individuals.
L’objectiu principal és descobrir, conèixer, i aprendre invents i fets
històrics de la humanitat. En una primera fase i a través d’una dinàmica
àgil i entretinguda, coneixeran els invents i fets més rellevants de la
història, els quals posteriorment treballaran a l’aula.

○

C. Tallers 
MateLúdicus
.
■ Destinataris: Qualsevol franja d’edat  Sessions adaptatives.
■ Temporalitat: Sessions de 1 o 2 hores. Packs individuals.
Sessions a través de jocs que persegueixen reforçar i millorar, entre
d’altres, aspectes de l’àmbit matemàtic: treball amb el càlcul mental,
agilitat amb operacions bàsiques, memòria visual, capacitat visoespaial,
capacitat de concentració i raonament lògic.

○

D. Tallers 
EmotionLúdicus
.
■ Destinataris: Grups d’educació Secundaria i Batxillerat.
■ Temporalitat: Sessions de 1 o 2 hores.Packs individuals..
Taller dirigit a conèixer i identificar les emocions i despertar la creativitat a
través de jocs específics per aquest àmbit; treball de rols dins un grup,
dinàmiques de coneixença i cohesió de grup.

○

E. Tallers 
NaturaLúdicus.
■ Destinataris: Grups de segon cicle de primària.
■ Temporalitat: Sessions de 1 o 2 hores. Packs individuals.
A través del joc els alumnes coneixeran diferents característiques
fisiològiques i geogràfiques del mon animal. Aquests tallers es poden
realitzar dins de l’aula o en un espai exterior equipat amb taules i bancs.
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●

1.2. JUGA I PARTICIPA
○

●

A. Tallers de 
Participació juvenil.
■ Destinataris: Grups pertanyents a circuits educatius a partir de 14 anys.
■ Temporalitat: Sessions mínim de 2 hores, en packs entre 5 i 7 sessions.
Aquesta activitat serà continua durant un número de sessions
determinades a través del format de creació d’un joc. Es plantejaran
problemàtiques i reflexions sobre la realitat més propera dels joves
(problemàtica a resoldre del joc), i a partir d’analitzar i proposar possibles
solucions (creació d’estratègia del joc), aconseguiran l’objectiu principal.

1.3. FESTA O FIRA DE JOCS
○
○

Destinataris: Sense limitació d’edat. Serveis adaptables a qualsevol franja.
Temporalitat: Sessions mínimes de 45 hores (jornades d’un matí o una tarda).
■

A. Jocs diversos. Podem organitzar 
Campionats propis d’algun joc
concret, o bé relacionat amb algun dels tallers organitzats.

■

B. Campionats 
Profes Vs Alumnes
. O només existeixen aquest tipus de
campionats en formats de partits de futbol…? Un bon espai d’interrelació
professorat amb alumnat a través dels jocs de taula.

■

C. Partides Animades. Mai heu pensat en posarte en la pell d’aquell
personatge de ficció que tant t’agrada? A través de 
l’Ambientació 
de
Jocs
, podrem fer una partida vivint 100% l’aventura que ens proposa
cada personatge.
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●

1.4. SERVEI DE LUDOTECA
○
○

●

■

A. 
Espai de Joc dinamitzat. Oferim espais de muntatge de ludoteca on
el propi equip de Frikigames dinamitzarà la sessió.

■

B. 
Cessió de Jocs
a altres entitats i/o associacions.

1.5. FAMILYGAMES
●

●

Destinataris: Entitats, associacions i empreses.
Temporalitat: Sessions de 2 a 5 hores.

Espai 
Modern Family:
○

Destinataris: AMPAS, espais familiars, escoles de pares i mares i
associacions o entitats.

○

Temporalitat: Sessions de 1 ó 2 hores. Packs individuals.
Sessions lúdicoeducatives per a potenciar els vincles i les relacions
familiars positives a través dels jocs de taula.

1.6 SMILE URBO  NEGOCIACIÓ COOPERATIVA 
NOVETAT!!!
●

Joc de negociació cooperativa on l’objectiu és la supervivència i el benestar del
poble. Cada participant tindrà un personatge amb el que haurà de jugar durant
tota la partida. Els personatges també tindran uns objectius individuals que
només sumaran si aconsegueixen l’objectiu col.lectiu que és salvar al poble.

○

Destinataris: Persones majors de 16 anys. Molt interessant per a 
col.lectius
juvenils, personal laboral d’empreses i/ o entitats 
i altres grups que vulguin
potenciar les seves habilitats de negociació cooperativa a través del joc.

○

Temporalitat: 6 hores (3 sessions de 2 hores). A convenir.

