
 

 

 

Taller de Scrabble  en catalàTaller de Scrabble  en catalàTaller de Scrabble  en catalàTaller de Scrabble  en català    

Dins del Programa de Suport a l’Educació, aquest any hem incorporat una Dins del Programa de Suport a l’Educació, aquest any hem incorporat una Dins del Programa de Suport a l’Educació, aquest any hem incorporat una Dins del Programa de Suport a l’Educació, aquest any hem incorporat una 
activitat nova de caràcter lúdic que ens servirà per treballar d’una manera activitat nova de caràcter lúdic que ens servirà per treballar d’una manera activitat nova de caràcter lúdic que ens servirà per treballar d’una manera activitat nova de caràcter lúdic que ens servirà per treballar d’una manera 
divertida la llengua catalana. Edivertida la llengua catalana. Edivertida la llengua catalana. Edivertida la llengua catalana. Es tracta del joc de l’Scrabble. s tracta del joc de l’Scrabble. s tracta del joc de l’Scrabble. s tracta del joc de l’Scrabble.     

Aquest joc de taula permet als alumnes millorar el seu vocabulari alhora que Aquest joc de taula permet als alumnes millorar el seu vocabulari alhora que Aquest joc de taula permet als alumnes millorar el seu vocabulari alhora que Aquest joc de taula permet als alumnes millorar el seu vocabulari alhora que 
afavoreix l’aprenentatge i l’ús correcte de les normes ortogràfiques. En el camp afavoreix l’aprenentatge i l’ús correcte de les normes ortogràfiques. En el camp afavoreix l’aprenentatge i l’ús correcte de les normes ortogràfiques. En el camp afavoreix l’aprenentatge i l’ús correcte de les normes ortogràfiques. En el camp 
social, estimula l’actitud col∙laborativa i les relacions amb elssocial, estimula l’actitud col∙laborativa i les relacions amb elssocial, estimula l’actitud col∙laborativa i les relacions amb elssocial, estimula l’actitud col∙laborativa i les relacions amb els companys. companys. companys. companys.    

Com sabeu, els Programa també inclou una altra activitat lúdica que és la Com sabeu, els Programa també inclou una altra activitat lúdica que és la Com sabeu, els Programa també inclou una altra activitat lúdica que és la Com sabeu, els Programa també inclou una altra activitat lúdica que és la 
Gimcana lingüística perquè creiem que el joc i el concurs és un vehicle molt Gimcana lingüística perquè creiem que el joc i el concurs és un vehicle molt Gimcana lingüística perquè creiem que el joc i el concurs és un vehicle molt Gimcana lingüística perquè creiem que el joc i el concurs és un vehicle molt 
adient per estimular els alumnes en l’aprenentage  d’una llengua  i per fixar els adient per estimular els alumnes en l’aprenentage  d’una llengua  i per fixar els adient per estimular els alumnes en l’aprenentage  d’una llengua  i per fixar els adient per estimular els alumnes en l’aprenentage  d’una llengua  i per fixar els 
coneixementsconeixementsconeixementsconeixements. El joc és un recurs motivador que permet un aprenentatge . El joc és un recurs motivador que permet un aprenentatge . El joc és un recurs motivador que permet un aprenentatge . El joc és un recurs motivador que permet un aprenentatge 
inconscient i que amb la pràctica consolida l’ús de la normativa i el lèxic.inconscient i que amb la pràctica consolida l’ús de la normativa i el lèxic.inconscient i que amb la pràctica consolida l’ús de la normativa i el lèxic.inconscient i que amb la pràctica consolida l’ús de la normativa i el lèxic.    

Gràcies al conveni signat entre el Consorci per a la Normalització Lingüística i la Gràcies al conveni signat entre el Consorci per a la Normalització Lingüística i la Gràcies al conveni signat entre el Consorci per a la Normalització Lingüística i la Gràcies al conveni signat entre el Consorci per a la Normalització Lingüística i la 
Federació Internacional de Scrabble Federació Internacional de Scrabble Federació Internacional de Scrabble Federació Internacional de Scrabble en Català (FISC), podem oferir als alumnes en Català (FISC), podem oferir als alumnes en Català (FISC), podem oferir als alumnes en Català (FISC), podem oferir als alumnes 
de 3r d’ESO de la comarca un de 3r d’ESO de la comarca un de 3r d’ESO de la comarca un de 3r d’ESO de la comarca un taller de dues hores, impartit per especialistes taller de dues hores, impartit per especialistes taller de dues hores, impartit per especialistes taller de dues hores, impartit per especialistes 
d’aquesta Federació. Concretament entre demà i divendres 5 centres de la d’aquesta Federació. Concretament entre demà i divendres 5 centres de la d’aquesta Federació. Concretament entre demà i divendres 5 centres de la d’aquesta Federació. Concretament entre demà i divendres 5 centres de la 
comarca acolliran aquests tallers: l’INS Alfons Costafreda, lacomarca acolliran aquests tallers: l’INS Alfons Costafreda, lacomarca acolliran aquests tallers: l’INS Alfons Costafreda, lacomarca acolliran aquests tallers: l’INS Alfons Costafreda, la UEC de Tàrrega,  UEC de Tàrrega,  UEC de Tàrrega,  UEC de Tàrrega, 
l’Escola Pia de Tàrrega, l’INS Lo l’Escola Pia de Tàrrega, l’INS Lo l’Escola Pia de Tàrrega, l’INS Lo l’Escola Pia de Tàrrega, l’INS Lo Pla d’Urgell de Bellpuig i l’INS Ribera del Sió Pla d’Urgell de Bellpuig i l’INS Ribera del Sió Pla d’Urgell de Bellpuig i l’INS Ribera del Sió Pla d’Urgell de Bellpuig i l’INS Ribera del Sió 
d’Agramunt.d’Agramunt.d’Agramunt.d’Agramunt.    

El taller consta d’una part teòrica de coneixença del joc, nocions generals, El taller consta d’una part teòrica de coneixença del joc, nocions generals, El taller consta d’una part teòrica de coneixença del joc, nocions generals, El taller consta d’una part teòrica de coneixença del joc, nocions generals, 
aprendre a comptar els punts, exemples, i una part pràaprendre a comptar els punts, exemples, i una part pràaprendre a comptar els punts, exemples, i una part pràaprendre a comptar els punts, exemples, i una part pràctica amb una partida ctica amb una partida ctica amb una partida ctica amb una partida 
clàssica.clàssica.clàssica.clàssica.    
    
Finalment, i depenent del nombre de centres participants, tindrà lloc una final Finalment, i depenent del nombre de centres participants, tindrà lloc una final Finalment, i depenent del nombre de centres participants, tindrà lloc una final Finalment, i depenent del nombre de centres participants, tindrà lloc una final 
comarcal amb la possibilitat que els guanyadors assisteixin a la propera Final del comarcal amb la possibilitat que els guanyadors assisteixin a la propera Final del comarcal amb la possibilitat que els guanyadors assisteixin a la propera Final del comarcal amb la possibilitat que els guanyadors assisteixin a la propera Final del 

Comunicat de premsaComunicat de premsaComunicat de premsaComunicat de premsa    


