
PREC GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI PER A LA IMPLEMENTACIÓ D'UN
SERVEI DE PRÉSTEC DE JOCS DE TAULA

Pablo  González  Gimeno,  portaveu  suplent  del  Grup  Municipal  Guanyar  Alcoi,  a
l'empar del que disposa la Llei 8/2010, de 23 de juny de Règim Local de la Comunitat
Valenciana  així  com  el  RD  2568/  1986  de  28  de  novembre,  pel  que  s'aprova  el
Reglament  d'Organització,  Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les  Entitats  Locals,
presenten en el Ple la següent moció:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El joc és un dels recursos fonamentals per a l'aprenentatge dels infants i joves. Entre 
la gran diversitat de formes de joc, els jocs de taula ocupen un lloc cada vegada més 
important davant de l'enorme proliferació de noves propostes en els darrers anys.

Els beneficis d'aquests tipus de jocs són múltiples. A banda de ser divertits fomenten la
sociabilitat entre iguals, ajuden a entendre i respectar les normes i les dinàmiques de 
relació social, desenvolupen habilitats cognitives i motores... Els centres educatius 
coneixen aquests beneficis i fan servir els jocs de taula com un recurs d'aprenentatge. 
No obstant quan arriba el temps d'estiu molts xiquets, xiquets i joves no tenen els 
mateixos recursos per accedir a aquests jocs que altres. De fet l'estiu és un dels 
principals agreujadors de la desigualtat educativa (i social) entre els més joves.

Precisament des de l'àmbit municipal es pot treballar molt fàcilment i eficient per a 
pal·liar aquestes desigualtats, per exemple proveint d'espais de joc i d'un servei de 
préstec de jocs.

En aquest sentit formulem la nostra pregunta i prec.

 Tenim a Alcoi un servei públic de préstec de jocs de taula?

Si no és així, demanem:

PRIMER.- Que s'implante un servei de préstec de jocs de taula a la manera en com ho
fem amb els llibres i els materials audiovisuals.



Alcoi, 28 de juny de 2021

Pablo González Gimeno
Portaveu suplent del grup municipal Guanyar Alcoi


