
CURS EN LÍNIA
Del 12 al 16 de juliol de 2021

CERVELL EN JOC. ELS JOCS DE TAULA DES DE LA 
PERSPECTIVA EDUCATIVA

Durant la pandèmia, i el confinament que ha implicat, ha augmentat l’interès pels jocs de taula (un 25 %, segons fonts no oficials). Per tant, hem 
vist que ha estat una alternativa a la comunicació i la socialització, però també un recurs utilitzat en l’àmbit de la intervenció psicoeducativa. 
De fet, en els darrers anys ha anat adquirint rellevància entre els professionals de molts àmbits diferents la utilització de recursos lúdics, com 
ara l’aprenentatge basat en el joc, la gamificació o els serious games. Es fa palesa, per tant, la necessitat de dotar els professionals de competèn-
cies i habilitats en aquestes modalitats d’intervenció des d’una perspectiva científica.
El curs, impartit per professionals i investigadors del camp de la neuropsicologia i la neuroeducació, permet descobrir les possibilitats tera-
pèutiques i educatives dels jocs de taula moderns. Hi participaran educadors i experts que els estan aplicant en la seva feina i investigadors que 
estan demostrant la seva utilitat amb evidències científiques. Aquesta visió interdisciplinària fa que el curs ofereixi una panoràmica completa 
de l’estat dels temes tractats.
Aquest serà un curs experiencial en el qual, mitjançant el joc, descobrirem de primera mà tot el seu potencial.
Es tracta d’un curs adreçat fonamentalment a estudiants i professionals de la psicologia, de l’atenció sociocomunitària i de l’educació, però 
també d’altres disciplines afins

Llengües d’impartició: Castellà 

Coordinació: Jaume March Llanes (Departament de Psicologia de la UdL)

Equip docent: Quim Benabarre Garcia (Xarxa de Ludoteques de Lleida), Tadeo Calomarde Burgaleta (Xarxa de Ludoteques de Lleida), Verónica Estrada Plana 
(UdL), Joel Forcada Filella (Xarxa de Ludoteques de Lleida), Núria Guzmán Sanjaume (Atención Familia Infancia y Mayores), Jaume March Llanes (UdL), Roger 
Montanera Figuera (UdL), Iolanda Puig Caja (Xarxa de Ludoteques de Lleida) i Núria Vita Barrull (UdL)

Durada: a) 20 hores 
b) 50 hores (20 de guiades per l'equip docent + 30 de treball autònom de l’alumnat). Versió reconeguda amb 2 ECTS per la UdL

Preu: 55,34 € estudiantat, PAS i PDI de la UdL / 90,00 € la resta

MODALITAT
Curs en línia que es realitzarà a través del Campus Virtual de la Universitat de Lleida. El curs es durà a terme de manera sincrònica per poder 
interactuar, ja que a les diferents sessions hi haurà activitats en temps real amb els jocs de taula que s’hauran presentat en les intervencions del 
professorat. Tot i això, les sessions quedaran enregistrades en el mateix espai virtual del curs, per tal que els participants puguin visualitzar-les 
en cas que no hi puguin assistir a alguna. 
Les persones que s’hagin inscrit al curs en la versió de 20 hores, el podran seguir de forma asincrònica, encara que es recomana fer-ho seguint 
l’horari indicat en el programa. 

METODOLOGIA
Pel seguiment del curs només caldrà l’accés a l’eina Videoconferència del campus virtual de la UdL. A la mateixa eina hi haurà tota la 
documentació i instruccions necessàries per cada modalitat, amb o sense reconeixement de crèdits, el dia d’inici de curs.
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Patrocinen:

2 ECTS reconeguts per la UdL:
20 hores guiades per l’equip 
docent + 30 hores de treball 

autònom dels alumnes



INFORMACIÓ I MATRÍCULA

La matrícula es realitzarà per correu electrònic.

Envieu-nos a estiu@udl.cat la butlleta de matrícula disponible a http://estiu.udl.cat

Consulteu els descomptes en el preu de la matrícula a http://estiu.udl.cat 

Matrícula oberta mentre quedin places lliures i fins al dia anterior a l’inici del curs.
Tots els cursos tenen places limitades. L’organització es reserva el dret d’anul·lar els 
cursos de la Universitat d’Estiu que no assoleixin el nombre necessari d’inscripcions. 
Les persones que ja hi estiguin matriculades seran informades tan aviat com sigui 
possible i se’ls hi oferirà l’oportunitat d’accedir a un altre curs o de recuperar 
l’import pagat.

Per a més informació sobre la Universitat d’Estiu:

Universitat d’Estiu
Campus de Cappont. Edifici Polivalent
C/ de Jaume II, 71
25001 Lleida

973 70 33 90
estiu@udl.cat
http://estiu.udl.cat

PROGRAMA  
Dilluns 12
 Verónica Estrada 
09.00-11.00 h Introducció a la neuroeducació.
11.30-13.30 h Les funcions executives.

Dimarts 13 
 Núria Vita
09.00-11.00 h El joc en la infància. Aprenentatge basat en el joc (ABJ).
11.30-13.30 h Experiències reals d’ABJ amb infants.
 
Dimecres 14 
 Roger Montanera
09.00-11.00 h ABJ, gamificació i serious games.
11.30-13.30 h Entrenament cognitiu amb jocs en la vellesa.

Dijous 15 
 Núria Guzmán
09.00-11.00 h Experiències d’intervenció en l’àmbit sanitari i sociocomunitari. El joc, recurs referent per a la millora del benestar biopsicosocial. 
11.30-13.30 h Experiències d’intervenció en necessitats educatives a l’aula basades en el joc.
 
Divendres 16 
 Quim Benabarre, Tadeo Calomarde, Joel Forcada i Iolanda Puig 
09.00-11.00 h Model municipal de ludoteques.
11.30-13.30 h Experiències de joc de la Xarxa Municipal de Ludoteques de Lleida.
 Creació de jocs.


