Jocs

MERAKI
Juga. Aprèn. Gaudeix.

Tallers, formacions
i càpsules educatives

Aprèn d’una altra manera
A Meraki jocs creiem en una educació vivencial i participativa. Per això dissenyem i planifiquem
tallers i càpsules educatives a mida per a escoles, instituts, entitats i altres centres educatius.
Els nostres continguts estan pensats per a apropar diferents temàtiques a l’alumnat d’una forma
amena, directa i entretinguda, fent servir els diferents recursos que inclou la nostra metodologia,
pensada per a qualsevol edat i tipus de grup.

Descobreix les nostres eines
Aprenentatge basat en el joc
L’ABJ és una metodologia de treball que utilitza el joc com a eina pedagògica.
A Meraki, dissenyem jocs específics per als nostres tallers que apropen els
continguts d’una forma entretinguda i directa.

Breakout edu
Tota la diversió d’un Escape Room però farcida de contingut educatiu, i sense
moure’s de l’aula! El nostre equip està especialitzant en la creació d’aquest
tipus de continguts per fer més divertit l’aprenentage.

Participació i dinàmiques
“M’ho van explicar i ho vaig oblidar; ho vaig veure i ho vaig entendre; ho
vaig fer i ho vaig aprendre”. Seguint aquest conegut proverbi, a Meraki fem
que les nostres dinàmiques i activitats fomentin la participació del grup i el
treball cooperatiu.

Tallers a mida o preparats, tu tries
A Meraki tenim tallers preparats per a diferents àmbits
educatius, dins i fora del currículum escolar. Tot i això,
som especialistes en la creació de contingut a mida,
per a cobrir qualsevol necessitat i per a qualsevol
edat. Simplement posa’t en contacte amb nosaltres i
explica’ns el teu cas!

Descobreix alguns dels nostres tallers
· Medi ambient i crisi climàtica
· Objectius de Desenvolupament Sostenible
· Fake news i periodisme
· Ciències naturals (qúimica i biologia)
· Drets humans i dinàmiques de grup
· Aprenentage d’idiomes i llenguatge

Forma’t i descobreix nous horitzons
A més d’oferir tallers i activitats a mida, a Meraki també creiem en la formació dels equips docents com
una via per a transformar i millorar l’experiència educativa. Per això oferim sessions formatives per
a mestres, professorat i per a qualsevol agent educatiu, orientades a introduir noves metodologies
de treball com la gamificació o l’aprenentatge basat en el joc.
També fem formacions combinades i a mida, pregunta’ns i t’assessorarem!

en què vols formar-te?
Gamificació
Què és la gamificació? En què es diferencia d’altres metodologies de treball?
Com la podem aplicar a l’aula? Amb aquesta formació resoldrem tots aquest
dubtes i aprendrem com utilitzar aquesta eina.

Abj
El joc és una de les eines formatives més versàtils i alhora menys utilitzades.
Jugar és en si mateix un mètode d’aprenentage, i amb aquesta formació
descobrirem l’anatomia del joc i com el podem fer servir.

Breakout edu
Vols aprendre a elaborar els teus propis Breakout Edu? A Meraki t’ensenyarem
com planificar, elaborar i dur a terme aquestes aparentment complexes
activitats, així com tota la teoria pedagògica que hi al darrera.

contacta amb nosaltres!
Si vols concertar algun dels tallers, demanar assessorament sobre els nostres serveis o fer
qualsevol tipus de consulta, pots trobar-nos al nostre web, merakijocs.com, a través del correu
info@merakijocs.com o al nostre perfil d’instagram @meraki.jocs.
Estarem encantats de parlar amb tu i veure com et podem ajudar!

Troba’ns a:
merakijocs.com

info@merakijocs.com

@meraki.jocs
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