JOC DE MEMÒRIA DELS ATENEUS
La Federació d’Ateneus de Catalunya posa a disposició de tots els seus associats el Joc de Memòria amb
temàtica ateneística.

QUÈ ÉS?
Joc de memòria visual que consisteix a fer totes les parelles de cartes que són iguals amb el mínim d’intents
possibles. Es col·loquen les 50 fitxes cara avall de manera aleatòria. Comença un jugador destapant-ne
dues. Si són iguals, les treu del joc, se les guarda i en torna a girar dues més. Si són diferents, aleshores
passa el torn a un altre jugador. I així successivament fins a completar les 25 parelles. L’objectiu és intentar
memoritzar les imatges que es van destapant per tal d’aconseguir el màxim nombre de parelles possible.
Guanya el jugador que aconsegueix aparellar més fitxes.

TENS DUES VERSIONS DEL JOC
VERSIÓ GRAN
Aquesta versió del joc consta de 50 peces de 16 x16 cm amb
dibuixos que representen les diferents activitats que podem
trobar dins d’un ateneu. Des d’una Coral, passant pel Teatre,
Activitats Esportives, Activitats de Lleure, etc.
VERSIÓ BUTXACA
Aquesta versió del joc consta de 50 targetes en format joc de cartes amb caixa de cartró on s’hi representen
les diferents activitats que podem trobar dins d’un ateneu. Des d’una Coral, passant pel Teatre, Activitats
Esportives, Activitats de Lleure, etc.
QUÈ POTS FER?
Fas una jornada de portes obertes a la teva entitat? Organitzes alguna activitat de la Festa Major?
Demana’ns el Joc de Memòria dels Ateneus pels dies que necessitis!
Què pots demanar:
1. Demanar en cessió el Joc de Memòria dels Ateneus (versió gran)
2. Comprar el Joc de Memòria dels Ateneus versió gran
3. Comprar el Joc de Memòria dels Ateneus versió butxaca
En qualsevol de les dues opcions de compra també podeu:
a) Adaptar alguna de les fitxes i/o cartes a les activitats que feu a l’entitat. (aquestes quedaran per a
l’entitat)
b) Posar el logo de l’entitat o alguna fotografia a les fitxes.

QUIN COST TÉ TOT PLEGAT?

Els preus d’aquesta taula no inclouen l’IVA
Envieu-nos un correu i us farem el pressupost de la quantitat que vulgueu.
COM DEMANAR EL JOC?
Envia un correu a ateneus@ateneus.cat o truca al 932 688 130

