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TALLER D’ADAPTACIÓ DE JOGUINES SENSORIALS
PRESENTACIÓ
EL joc és la manera natural d’aprendre i les joguines són els objectes que
estimulen a jugar. Els nens i nenes amb pluridiscapacitat no sempre poden
jugar ni utilitzar les joguines de manera autònoma i requereixen el suport
d’altres persones per jugar o utilitzar joguines adaptades.
Les joguines adaptades no són fàcils de trobar com a producte comercial però
adaptar una joguina està a l’abast de qualsevol persona. Un cop es coneixen
els aspectes tècnics, adaptar una joguina sensorial és tan complicat com cosir
un botó.
Amb aquestes joguines busquem desenvolupar la part sensorial dels nostres
infants, temperatura, olors, tacte, visió,...
En el taller us presentarem diferents tipus de joguines sensorials i aprendrem a
adaptar-les.

OBJECTIUS
• Conèixer diferents tipus de joguines sensorials.
• Aprendre tècniques bàsiques per fer l’adaptació.
• Potenciar la trobada entre famílies i/o professionals per tal que s’ajudin
en l’adaptació de joguines i s’intercanviïn joguets adaptats.

CONTINGUTS
•
•
•
•
•

Conceptes bàsics del joc.
Conceptes bàsics de la joguina adaptada.
Elements d’una joguina sensorial.
Tipus de joguines sensorials.
Altres elements a considerar:
o L’espai de joc i l’accés a la joguina.
o Criteris a l’hora d’escollir una joguina.
o Ludoteques de joguines adaptades.
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L’activitat és bàsicament pràctica. S’utilitzen diverses eines. I els participants
hauran de portar la joguina que vulguin adaptar en el taller (pot ser vella).
Eines necessàries (porteu les que tingueu):
-

Fils de cosir
Tisores
Didal
Botons, retalls de teles de diferents textures...

DOCENT
Laia Bardés (Educadora Social)
A QUI VA DIRIGIT
Pares, familiars, escoles i institucions.
DATA
30 octubre de 2015
HORARI
De 16:30 a 20:30 hores
ADREÇA
Centre de Recursos de Nexe Fundació
C. Travessera de Dalt, 100 (cantonada amb carrer Escorial), Barcelona
https://www.google.es/maps/place/Travessera+de+Dalt,+100,+08024+Barcelon
a/@41.4112273,2.1578568,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x12a4a2b08327e
24b:0x7a1df71f64db965b?hl=ca
HORES
4h
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PREU
60 euros (el preu inclou el material fungible)
CERTIFICAT
Al finalitzar el curs s’entregarà un certificat d’acreditació de la formació, sempre
i quan l’assistència sigui d’un mínim del 75%.
INSCRIPCIONS
Places limitades

Podeu inscriure-us mitjançant els següents enllaços:
INCRIPCIONS	
  PER	
  A	
  PROFESSIONALS:	
  
http://form.jotformeu.com/form/52624171828356

INSCRIPCIONS	
  PER	
  A	
  FAMILIARS:	
  
http://www.jotformeu.com/form/52702547912354

Amb el suport de:
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INSCRIPCIONS GRUPS: Nexe Fundació ofereix la possibilitat de dur a terme aquesta o altres
formacions a centres, entitats i institucions.
Les nostres àrees formatives són:
•
•
•
•
•
•
•
•

Infermeria
Fisioteràpia
Alimentació
Comunicació
Estimulació Basal
Sala Multisensorial
Joguines adaptades
Atenció Global en la Pluridiscapacitat

En cas d’estar interessats i per a una major concreció, contactar amb:
Sergi Nogués
Coordinador Área de Formació i Investigació
formacio@nexefundacio.org
Tel: 93 285 32 40
Ester Casas
Coordinadora Centre de recursos
centrederecursos@nexefundacio.org
Tel: 93 284 64 23

	
  

