LUDI
VERS

LUDIVERS &

Espai on parlar del tema joc en l’educació i en la criança.
Lloc: Espai Cívic Mercadal

(Plaça Jordi de Sant Jordi, 17001 Girona)

PLACA de l’U D’OCTUBRE · PLACA DE SANTA SUSANNA DEL MERCADAL

LUDIVERS

talks

V FESTIVAL DEL JOC

"Retransmissió en directe a la pàgina
@ludiversgirona de Facebook"
A càrrec de NaciónPodcast

Entrada gratuïta. Aforament limitat.

I LES CULTURES

DE LA IMAGINACIO

DIVENDRES 25 de MAIG
19h - 21h

24·25·26·27 | Maig 2018 | Girona

Es pot ser profe i friki?

INNOBAR FRIKI Especial Ludivers
Experiències educatives inspirades en el joc i el món friki
#InnobarLudivers
Pindolaires: Inscripció oberta a innobar.net

DISSABTE 26 de MAIG
11h - 12h

12.30h - 14h

Ponència a càrrec d’EMILIANO LABRADOR

Taula rodona a càrrec de Marta Graugés Rovira,
Susanna Fernando i Gerard Guerris

Com gamificar i no morir en l’intent

DE

Educar és jugar

PRO
G
LLA RAMA
NCA
MEN
T

LUDI

17h - 18.30h

El joc lliure desperta la creativitat

VERS

Taula rodona a càrrec de Dari Muñoz,
Casiana Monczar i Miquel Mola

DIUMENGE 27 de MAIG
11h - 12h

“Jo jugo, tu jugues, nosaltres juguem”
Ponència a càrrec d’IMMA MARÍN

12.30h - 14h

Mama, papa… què fem avui?
Taula rodona a càrrec de Julia Iriarte,
Andrés Palomino i Xavi Socías

17h - 18.30h

Com escollir joguines no sexistes?
Taula rodona a càrrec de Cristina Vila i Peñuelas,
Eli Soler i Carla Rodríguez Casellas

ludivers.cat
ORGANITZA:

* Consulteu tot el programa del festival al web: www.ludivers.cat

@ludiversgirona
AMB EL SUPORT DE:

PATROCINA:

V FESTIVAL DEL JOC

del 24 al 27 de Maig 2018

DE LA IMAGINACIO

PLACA DE SANTA SUSANNA
DEL MERCADAL

I LES CULTURES

PLACA de l’U D’OCTUBRE

!

Ludivers és el festival més juganer que tenim a la nostra ciutat, dedicat a tot allò que forma part del món
lúdic, la creativitat i la imaginació. Un festival de referència a casa nostra per ser interactiu, reactiu, innovador i sorprenent. Un festival que converteix l’espectador en participant i el públic en actors principals.
Feu vostre Ludivers i ajudeu-nos a convertir Girona en la ciutat més Ludiversal de Catalunya.

ACTIVITATS DE LLANCAMENT... 3,2,1 LUDIVERS
Jocs Cuscusian’s
Dijous 24 a les 18h
Llibreria Calmot

Taller de construcció Trígonos
al CaixaFòrum
Construirem les cases de l’Onyar
i la Catedral amb elements de
fusta i robes de colors.
Divendres 25 de 17 h a 20 h
CaixaFòrum Girona

Actuació del Mag Fèlix
Divendres 25 a les 18 h
Llibreria Calmot

(C/Ciutadans, 19)
A càrrec d’Obra Social
La Caixa i Trígonos

Del 21 al 27 de maig:
Carlos Acedo Artwork
de FicticiGirona
Espai Cívic Mercadal
Led It Big
de TecnoAteneu
C. C. Barri Vell Mercadal
Aparador work
in progress Plus-Plus
Botiga Zeppelin

PLANETA ARTICIÈNCIA

LUDI

Espai de creativitat i ciència amb tallers artístics i científics per a totes les edats.
"Construïm i creem il·lusions òptiques" Dissabte 26 d’11 a 14 h i de 17 a 20 h
"Fem les nostres propies teles" Diumenge 27 d’11 a 14 h i de 17 a 20 h
A càrrec de Xarxa de museus de les comarques de Girona

VERS

PLANETA CLICK&DIT

!

Espai dedicat al joc i a les noves tecnologies on trobareu tallers digitals i d’animació,
espai de realitat augmentada, robòtica i diferents aplicacions lúdiques.
Connecta't al futur! Virtualitza't. Espai per conèixer i provar la realitat virtual i simuladors.
Dissabte 26 i diumenge 27 d’11 a 14 h i de 17 a 20 h, a càrrec de GAMERWAY
Exhibició de Robots Lego a càrrec de la UdG

PLANETA IMAGINARI

!

Descobriràs un espai de lectura familiar on fer volar la imaginació. Presentació i
lectura de contes a càrrec dels seus autors.
Espai de lectura dinamitzat per l'Albert Quintana i la Pepa Contes. Dissabte 26 i
diumenge 27 d’11 a 14 h i de 17 a 20 h. Col·labora Biblioteques de Girona.
“El nen que no somreia mai” Presentació i taller amb l'autora Lía Bertran.
Diumenge 27 a les 12 h, a càrrec de Llibreria Calmot.

MINIPLANETA

!

Espai de joc amb diversos materials perquè la mainada hi interactuï de manera lliure
i espontània, despertant les inquietuds que els sorgeixin i que, a través del joc puguin
expressar el que senten, connectant-los amb l'entorn.
Espai de joc lliure, espontani, actiu, autònom i conscient
Dissabte 26 i diumenge 27 d’11 a 20 h, a càrrec de l’Associació per al Joc Lliure

PLANETA JUGANER

!

Gran espai de ludoteca amb jocs de taula moderns, jocs tradicionals, jocs de construcció, mostra de prototips i presentació de les principals novetats editorials.
Espai de jocs de construcció amb jocs com Korbo, Plus-Plus, Broks, Gravitrax i
Bunchems. Dissabte 26 i diumenge 27 d’11 a 14 h i de 17 a 20 h
Partides al joc d'emprenedoria Biznelis Dissabte 26 d’11 a 14 h
Torneig del joc Aventureros al tren: Europa (Game On 2018 Qualifiers)
Diumenge 27 a partir de les 9.30 h, a càrrec de JxJGirona (inscripció prèvia)

PLANETA GASTROLÚDIC

!

Espai gastronòmic del festival amb Food trucks amb diferents propostes culinàries i
una àrea de tallers gastrolúdics. Trobareu una variada oferta gastronòmica i el servei
de bar del festival amb el xiringuito més Ludiversal de la ciutat.
"Olorant el mediterrani"
Juguem amb els pares i els nens en un concurs, a reconèixer les espècies del mediterrani, amb un premi molt gustós. Diumenge 27 a les 11 h
"Dolça barreja de colors i sabors amb fruites d'estiu"
Elaborarem amanides dolces utilitzant les fruites d'estiu. Diumenge 27 a les 17.30 h,
a càrrec de Folk truck

ESPECTACLES LUDIVERSALS
“Els Colors de la Gaia” de Gaia Contes. Divendres 25 a les 20 h
“De Bracet” de Samfaina de colors. Dissabte 26 a les 20 h
Sabeu que ens visitarà una Mula mulassa molt especial? Diumenge 27 a les 18.30 h

