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Un món de jocs 

Dades generals: 

Insitut Gabriela Mistral 

Baix Llobregat 

Àfrica Mir, Coordinadora de Projectes APS-CCFF a l'Institut Gabriela Mistral 

amir225@insgabrielamistral.cat 

 

Dades de l’experiència: 

El projecte d'aprenentatge servei "Un món de jocs" s'emmarca dins el mòdul formatiu M04 - El 

joc infantil i la seva metodologia del CFGS d'Educació Infantil, de la família professional serveis 

socioculturals i a la comunitat. 

Des de la perspectiva de l'aprenentatge, aquest projecte dóna l'oportunitat d'assolir de forma 

vivencial, significativa i en un entorn real els continguts i resultats d'aprenentatge del mòdul, 

principalment els relacionats amb el disseny i la implementació d'activitats lúdiques. 

Després de rebre la formació teòrica necessària impartida per les professores del mòdul, els i 

les alumnes en petits grups de treball cooperatiu porten a terme com a servei a la comunitat la 

dinamització de sessions de joc de temàtica multicultural dirigides a infants i famílies, que es 

realitzen en escoles de la població de Sant Vicenç dels Horts. 

La sensibilització envers els valors de diversitat cultural, en aquest cas a través de la lúdica, 

comporta la millora d'altres valors com els del respecte per la diferència i ajuda a la cohesió 

social de la població del municipi, que com passa a la resta de la societat catalana és 

actualment un mosaic de cultures conseqüència dels moviments migratoris. 

El projecte per una banda afavoreix l'assoliment de les capacitats professionals de les futures 

educadores i educadors infantils, i per l'altra sensibilitza infants i famílies envers la diversitat 

cultural ampliant el seu coneixement lúdic amb jocs d'arreu del món. Les activitats portades a 

terme en el servei a la comunitat són: 

1. Disseny i implementació d'una activitat lúdica (sessió de jocs multiculturals). Els i les 

alumnes de M4 El joc infantil i la seva metodologia van planificar sessions de jocs, 

d'aproximadament 1 hora de durada, que van dinamitzar en tres escoles del municipi. 

Cada grup d'alumnes va responsabilitzar-se d'una sessió, i en cada una de les tres 

escoles municipals col·laboradores en el projecte es van portar a terme dues sessions. 

La professora M04/coordinadora ApS va acompanyar als alumnes en totes les sessions. 
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1.1. Gimcana per Tailàndia (Escola Mare de Deu del Rocío, 16/03/15) 

1.2. El viatge per Àsia (Escola Mare de Deu del Rocío, 23/03/15) 

1.3. Una tarda a Veneçuela (Escola Joan Juncadella, 27/04/15) 

1.4. Descobrim l'Àfrica (Escola Joan Juncadella, 05/05/15) 

1.5. Per arreu del món (Escola Sant Josep, 11/05/15) 

1.6. Un viatge per Amèrica (Escola Sant Josep, 18/05/15) 

2. Creació d'un vídeo divulgatiu sobre la importància del joc en família 

Redacció: Joel Santiago, maig 2015 

 

Aprenentatges que s'han donat:  

Els objectius d' aprenentatge corresponen als resultats d' aprenentatge establerts al 

currículum del mòdul formatiu M04 El joc infantil i la seva metodologia, del CFGS d'Educació 

infantil. Concretament l'APS "Un món de jocs" ens ha permès treballar principalment els 

següents objectius: 

1. Dissenyar activitats lúdiques, relacionant-les amb les teories del joc i amb el moment 

evolutiu en que es troba l'infant. 

2. Implementar activitats lúdiques, relacionant-les amb els objectius establerts i els 

recursos necessaris. 

3. Avaluar activitats d'intervenció lúdica, justificant les tècniques i instruments 

d'observació seleccionats. 

Descripció del servei:  

Alumnes del nivell d'Educació infantil d'escoles públiques del municipi de Sant Vicenç dels 

Horts d'entre 3 i 6 anys, i les famílies que vulguin compartir amb els seus fills i filles les sessions 

de jocs. Objectius del servei proposat: 

1. Oferir als infants 3-6 anys del municipi l'oportunitat de gaudir de sessions lúdic-

educatives de caràcter multicultural, per tal d'afavorir el valor de la diversitat cultural. 

2. Afavorir el coneixement de la diversitat lúdic-cultural en els infants 3-6 anys i les seves 

famílies, per tal d'augmentar la cohesió social a partir de la lúdica. 

3. Donar la oportunitat al grup classe de primer d'Educació infantil d'implementar 

activitats d'oci i lleure amb infants 3-6 anys, mitjançant la dinamització de sessions 

lúdic-educatives en entitats i/o centres educatius del municipi, per tal de posar en 

pràctica els resultats d'aprenentatge del mòdul M04 El joc infantil i la seva 

metodologia. 

Àmbits de servei: Participació ciutadana 
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Matèries implicades: mòdul formatiu M04 - EL JOC INFANTIL  

Nivells educatius: Educació infantil, Cicles formatius 

Edats dels participants: 3-5 anys, 18-25 anys 

Data d'inici del projecte: Març 2015 

Data de finalització del projecte: Maig 2015 

Entitats que participen a l'experiència: Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts (Pla Educatiu 

d'Entorn), Servei Educatiu Baix Llobregat, EAP. 

Vegeu un vídeo resum de l'experiència 

Dades de contacte: 

Adreça: C/ Osca, 95-105 

Població: Sant Vicenç dels Horts 

Comarca: Baix Llobregat 

Telèfon: 936 560 000 

Correu electrònic: a8053340@xtec.cat 

Web: http://www.iesgabrielamistral.com/ 

 


