Celebració
del Dia
Internacional
del Joc

JORNADA
VIRTUAL
#DiaDelJoc_Eixample

28 de maig de 2020
de 15 a 20 h

Tarda de jocs i propostes virtuals
per a públic infantil i familiar:
• 15.00 h Inauguració de la
#ExpoRenovaJoguines virtual, a càrrec
de l’Aula Ambiental de la Sagrada Família.
A través del Hashtag #ExpoRenovaJoguines
a l’Instagram.
Exposició virtual del Renova les teves Joguines:
accepta el repte i participa en la primera exposició
virtual de joguines fetes a casa

• 15.15 h La Marionnette Chaussette
i A la manera de…,
a càrrec de Mozaik Asociación Artística.
A través de www.mozaikcultural.com i
https://www.fortpienc.org/blog/noticia/casal-infantil
Elaboració d’un titella amb mitjons vells i creació
d’obres amb objectes reciclats del dia a dia

• 15.45 h Joc de futbol,
a càrrec de l’Escola Futbol Pont Marina.
A través de Instagram @pontmarinaalmogavers
Gaudeix d’un repte de futbol per mostrar o trobar
noves habilitats

• 16.00 h Resol els misteris,
a càrrec del Casal Infantil Fort Pienc.
A través de l’Instagram: @Casalinfantilfortpienc
Inspirat en el joc de Cat Crims de l’empresa
Thinkfun: desxifra els enigmes més rebuscats

• 16.30 h Fem el Mico!,
a càrrec del Casal Infantil Cotxeres Borrell.
A través de l’Instagram:
www.instagram.com/infantilcotxeresborrell
i del canal de Youtube:
Casal Infantil Cotxeres Borrell.
Joc de taula on vosaltres us convertireu en les
fitxes. Cada casella serà un repte que implicarà
acció i moviment

• 17.00 h Contes Confinats gràcies a la gent
de «Vivim Del Cuentu»,
a càrrec d’Òmnium Eixample.
A través de Canal de
Youtube d’Omniumcultural
Per celebrar aquest dia del Joc Internacional, des
d’Òmnium Eixample us convidem a gaudir dels
«Contes Confinats», una proposta d’Òmnium
Cultural per a petits i grans que podràs gaudir sense
sortir de casa, són contes actualitzats en el temps
que corren gràcies a la gent de «Vivim Del Cuentu»

• 17.30 h Les Confilimpíades,
a càrrec del Casal Infantil Sagrada Família.
A través de l’Instagram:
@casalinfantilsagradafamilia
i web: www.ccsagradafamilia.net/infancia
Durant una hora haureu d’anar superant proves
de diferents disciplines. Podeu fer-nos arribar per
Mail o instagram una foto o vídeo fent cada prova,
i així continuar amb la següent. Preparats per
participar de les Confilimpíades?

• 18.30 h Scape Room Urgell,
a càrrec del Casal Infantil Urgell.
A través de l’instagram: @casalinfantilurgell
Recomanat per a infants de 8 a 12 anys.

• 19.00 h Tres joguines per fer a casa
reutilitzant CD, a càrrec de l’Aula Ambiental
de la Sagrada Família.
A través del Canal de Youtube del Centre
Cívic Ateneu Fort Pienc, llista de reproducció
del Casal Infantil.
Aquests dies heu fet neteja i heu trobat CD que ja
no funcionen? Doncs us proposem reutilitzar-los
i crec unes noves joguines

• 19.30 h Joc de Taula Carrom (Índia),
a càrrec de Catalunyaar
(Sagar Trivedi i Dhruv Trivedi).
A través de Canal de Youtube del
Centre Cívic Ateneu Fort Pienc, llista
de reproducció del Casal Infantil.
Joc d’habilitat de l’Índia molt divertit i per jugar
en família

• 19.45 h Les Super Natures,
a càrrec de Mozaik Asociación Artística.
A través de Canal de Youtube del
Centre Cívic Ateneu Fort Pienc, llista
de reproducció del Casal Infantil.
Proposta interactiva amb Playmobil i joguines
de fusta natural

Trobareu un breu joc de pistes que haureu d’anar
esbrinant per poder escapar!
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