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A. Justificació 

 

Aquesta activitat s’emmarca en la campanya “I tu, jugues en català?” que es va 

començar a desplegar al nostre CNL durant el 2014 i dóna continuïtat a les 

actuacions de promoció dels jocs en català que, conjuntament amb les botigues de 

joguines de la nostra àrea, vam dur a terme durant el Nadal passat. 

Des de l’inici d’aquesta campanya, general a tot Catalunya, a les comarques de l’Alt 

Penedès i del Garraf s’han adherit a aquesta iniciativa onze empreses, que tenen 

un total de 15 establiments. 

La promoció dels jocs en català pretén corregir el fet que menys del 8% de les 

joguines venudes a Catalunya al 2013 eren en aquesta llengua. (1) 

 

B. Objectiu general de la campanya 

Fomentar l’ús de la llengua catalana entre la ciutadania en l’àmbit lúdic i cultural 

mitjançant l’ús del joc i les joguines en català. 

 

C. Objectius del concurs 

 

  Aprofitar el tema del concurs per treballar a les aules l’ expressió escrita i oral 

de l’alumnat, a partir dels materials elaborats per a aquest activitat. 

 Fomentar la vinculació emocional dels alumnes amb aquesta campanya, 

gràcies a les seves pròpies experiències lúdiques. 

 

 Continuar afavorint que els consumidors de la nostra àrea coneguin l’oferta de 

jocs en català i que els trobin fàcilment quan s’adrecin a una botiga 

especialitzada. 

 

 Continuar implicant els establiments de joguines en la difusió dels jocs en 

català i donar-los difusió perquè siguin el referent de les compres de jocs en 

català a la nostra àrea.   

 

 

(1) InformeCat 2014  http://www.plataforma-llengua.cat/media/upload/pdf/assets/4269/InformeCAT-2014-web.pdf 

 

http://www.plataforma-llengua.cat/media/upload/pdf/assets/4269/InformeCAT-2014-web.pdf
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D. Pla d’actuació 

 

1) Disseny del material de presentació de la proposta als establiments: objectius 

i condicions de participació (col·laboració en la difusió, participació com a jurat 

i val de premi). 

 

2) Programa de visites als establiments adherits per proposar-los que participin 

en l’organització del concurs d’autobiografies lúdiques.  

 

3) Elaboració dels materials de difusió de la campanya (cartells, punts de llibre i 

bases del concurs) amb la imatge dels establiments que hi participaran. 

 

4) Elaboració dels materials per treballar el concurs amb els alumnes dels 

cursos i amb els participants del Voluntariat per la llengua:  

 

a. dossier de lectura de poemes relacionats amb el joc per al Dia mundial 

de la poesia  

b. tasca perquè els alumnes aprenguin a redactar o a presentar oralment 

la seva biografia lúdica 

c. llegim i escrivim en parella 

 

5) Presentació dels materials i del pla de treball a l’equip de professors del CNL 

perquè puguin posar-lo en pràctica amb els propis alumnes. 

 

6) Difusió externa de l’activitat aprofitant la Diada de Sant Jordi, mitjançant les 

parades que tenen alguns serveis durant aquesta data. 

 

7) Difusió de l’activitat des dels establiments adherits i dels mitjans de 

comunicació i des de les xarxes socials del CNL. 

 

8) Recollida i valoració de les autobiografies lúdiques: preselecció a càrrec dels 

TNL i puntuacions del jurat (format per un representant de cada establiment, 

que puntuaran les autobiografies de l’1 al 5) . 

 

9)  Comunicació i lliurament del premi als guanyadors. 

 

10)  Difusió a les xarxes socials dels premis lliurats als diferents guanyadors. 

 

11)  Seguiment de les actuacions dutes a terme: nombre de butlletes de les   

bases distribuïdes, nombre de materials elaborats, nombre de notícies per 

difondre el concurs, nombre de participants al concurs, nombre de premis 

distribuïts, etc. 

 

12)  Valoracions finals per part del personal del CNL. 
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E. Calendari 

 

Què farem? Quan? Qui ho farà? Destinataris 

Full de proposta  
als establiments 

1a quinzena de març Teresa Tort Establiments de la 
campanya 

Visites per 
presentar les 
propostes 

2a quinzena de març Dinamitzadors de 
cada servei 

Establiments de la 
campanya 

Elaboració de les 
bases 

Març Queti Vinyals Participants 

Materials de difusió 
del concurs 

Març Joan Raventós i 
Joan Pol 

Alumnes i població 
en general 

Elaboració dels 
materials per al 
treball a l’aula 

Març Anna Vidal i 
Eugènia Baqueró 

Professors i 
alumnes 

Presentació dels 
materials per al 
treball a l’aula  

Finals de març / 1a 
setmana lectiva 
d’abril 

 Professors 

Difusió externa del 
concurs 

Diada de Sant Jordi Als serveis que 
es pugui 

Població en 
general 

Difusió digital del 
concurs  

Abril  Usuaris del CNL 

Recollida de les 
autobiografies 

15 de maig Professors Participants 

Valoració de les 
autobiografies 

2a quinzena de maig Jurat (TNL i 
representants 
botigues) 

Participants 

Lliurament de 
premis 

Festa de final de 
curs. 1a quinzena de 
juny. 

 Guanyadors 

Fotografies dels 
premis recollits 

2a quinzena de juny Dinamitzadors de 
cada servei 

Establiments i 
guanyadors 

Seguiment de les 
actuacions 

Març, abril, maig i 
juny 

  

Valoració final Juny   

 

F. Materials de difusió de la campanya 

 

 Proposta per als establiments a visitar 

 Cartells per als establiments adherits i per a les aules dels cursos 

 Punts de llibres 

 Bases del concurs 

 Notícies als webs, xarxes socials, butlletins electrònics... 
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Seguiment de resultats  

Pel que fa a la recollida de dades sobre el resultat final d’aquest projecte, establim 

els indicadors quantitatius següents: 

 Nombre d’establiments visitats 

 Nombre d’establiments que donen suport a l’activitat 

 Nombre de grups classe en què s’han difós 

 Nombre d’activitats d’aula relacionades amb el concurs 

 Nombre final de participants al concurs 

 Nombre de materials de difusió de la campanya: notícies al web, espots 

publicitaris, etc. 

 Nombre de premis distribuïts 

La comissió organitzadora del concurs farà un balanç final d’aquests indicadors i, si 

es creu oportú, es farà arribar als establiments que hi han donat suport. 

 

 

Vilanova i la Geltrú, març de 2015 

 

 

 


