Barcelona, 8 de març, 2016

Jocs

Taula rodona
Coneixement i networking
pels professionals dedicats al públic infantil

Reptes, aprenentatges i futur

Programa

Estan de moda els jocs de taula?

Per què?

Què aporten?
Què poden aportar?

Tenen futur?

Quin?
Com motivar el nostre
públic a jugar?
Quines barreres trobem?
Oi que t’interessa trobar respostes?
L’objectiu d’aquesta trobada és compartir
idees a l’entorn dels jocs i el seu impuls.
Desprès de l’aproximació al Festival DAU
us oferim la segona part del nostre
programa sobre el joc: una experiència en
comú i un debat dels que aprendreu.
Amb aquest programa podreu:
 Compartir amb altres professionals
aprenentatges sobre els jocs .
 Explorar millors pràctiques per a
impulsar els jocs entre el nostre públic.
 Situar-vos com a agents actius en la
promoció del joc.
Els socis de KID’S CLUSTER esteu convidats
a compartir les vostres experiències i
prioritats pel que fa a la promoció del joc
en diferents escenaris
Contacteu amb el clúster manager per a
preparar la vostra intervenció

09:00h – Alguns aprenentatges dels estudis
de KID’S CLUSTER
Públics
Començarem orientant-nos al públic.
Qui juga i perquè? A on ho fan? A on ho
podrien fer?
Funcions
Ens centrarem en els jocs de taula.
Què aporten?
Productes i accions de foment del joc
Veurem alguns exemples de la ma dels
seus impulsors.
Futur
Com donar suport a que el públic jugui?
Tractarem de format, contingut, aplicació i,
sobretot, de com crear vincle amb els
jugadors.

On i quan
Centre cívic Can Deu
Plaça de la Concòrdia, 13. 08014 Barcelona
http://www.cccandeu.com/
Un espai gestionat per:

Dimarts, 08/03 de 09:00h a 11:30h

Adreçat a





Directors generals i de màrqueting i
comunicació d’empreses fabricants de
jocs i joguines i els seus proveïdors.
Directors d’espais educatius i de lleure.
Persones amb experiència i visió per a
compartir a una trobada orientada a
l’aprenentatge d’interès comú.

Inscripció




info@kids-cluster.com
Accés exclusivament per invitació de
KID’S CLUSTER®
Preu: sense càrrec

