
INSCRIU-TE

de 17:30 a 20 h 

Programa

Vols saber què és la gamificació i com et pot ajudar professionalment?

Aquest curs fa una introducció al poder del joc i les possibilitats que ofereix en l'àmbit del medi ambient,
especialment com a eina d’educació, comunicació i participació per la sostenibilitat. 

En aquest curs jugarem per viure el poder del joc, n’analitzarem les seves claus i coneixerem
projectes basats en el joc que ens poden inspirar. Vine a jugar!

11 i 18 de novembre

Curs Online + Presencial
El PODER DEL JOC
La gamificació aplicada al medi ambient i la
sostenibilitat

Benvinguda i presentació. 

El Joc com a eina: Tot això va del joc i de jugar.

Què ens passa quan juguem? El poder del joc i de l'actitud lúdica.

Aclarint conceptes: Joc lliure / Aprenentatge Basat en el Joc (ABJ) / Gamificació.

SESSIÓ 1 (ONLINE)
Dijous 11 de novembre

Sessió 1: Online a la plataforma de
formació del COAMB.
Sessió 2: Casp, 130 (Barcelona).
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INSCRIU-TE

FORMAT "AULA VIRTUAL" + PRESENCIAL

· Per a la sessió online, cada inscrit rebrà un accés específic a l'espai del curs, des del que podrà accedir
a la documentació i a la sessió per videoconferència.
· Si no pots connectar-te en directe, o si vols repassar els continguts, pots visualitzar posteriorment el
vídeo de la sessió. 
· La sessió presencial tindrà lloc a l'edifici CIACB (Casp, 130), 5a planta, Aula 3.
· Els continguts del curs estaran disponibles a la plataforma de formació fins el 20 de desembre.

Preus
Membres del COAMB (col·legiats o adherits) en atur i estudiants de CA ..................
Membres del COAMB (col·legiats o adherits) ............................................................
Altres............................................................................................................................

40 €
60 €
75 €

Organitza:

Si tens qualsevol dubte, et pots posar en contacte amb nosaltres a través de l'adreça
escola.formacio@coamb.cat o al telèfon 633470649.

Maleta de Jocs per a la sensibilització ambiental.

Modifiquem jocs per als nostres objectius.

Eines, recursos i criteris per a gamificar.

Casos pràctics d’aplicació de la gamificació i el joc en iniciatives ambientals
(amb casos reals).

SESSIÓ 2 (PRESENCIAL)
Dijous 18 de novembre

Ponents principals 
Noemí Blanch (psicòloga i consultora en recursos humans, formació i gamificació) i Xavi Sabaté
(ambientòleg i expert en educació i governança per la sostenibilitat).

Destinataris
El curs s’adreça a personal tècnic de l’administració, empreses i entitats ambientals, professionals
de l’educació ambiental, la comunicació i la participació ciutadana, professorat, i persones
interessades en la sensibilització ambiental. 
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