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“Cada dia, a cada moment, es juga en els 
quatre racons del món. Els jocs constitueixen 

una de les rares activitats humanes que 
aconsegueixen transcendir les monumentals 

barreres socials, culturals, lingüístiques i 
geogràfiques que separen els diferents pobles 

de la terra”. 

J. BOTERMANS |  El llibre dels jocs, 1989



Il·lusionada 
Imma

Com estem?



Amb quina 
il·lusió veniu?



La missió d’avui és…

● Connectar i entendre la pròpia capacitat 
lúdica per poder aplicar-la. 

● Poder captar diferents maneres com el JOC 
pot contribuir als vostres objectius.

● Compartir recursos i posar-los en pràctica.



Des de fa molts, molts anys…

Assentament prehistòric de fa 3.500 anys a Polònia



De què parlem 
quan parlem de 
joc?



Juguem amb els records…?
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“…
 

“El joc és una acció lliure, efectuada «com si» i 
viscuda fora de la vida corrent, però que tot i 
això, pel plaer que provoca, pot apassionar 

completament al jugador, sense que impliqui 
cap interès material ni cap benefici, sent així 

total gratuïtat”. 

J. HUIZINGA |  Homo ludens, 1995



PlayGame

ACTITUDACTIVITAT

Cos Ànima



Els jocs es defineixen com…

“...instruments socials, invencions, fragments 
de joc. Són la manera concreta i visible amb 
què pobles, societats i cultures expressen la 
seva manera de jugar. Cap joc, ni cap joguet 

instituït garanteix en si mateix el joc”.

M. MAURIRAS-BOUSQUET 
Psicosociòloga del sector d’educació UNESCO



El joc es defineixen com…

“...una actitud existencial, una manera 
concreta d’abordar la vida que es pot aplicar 
a tot i que no correspon a res en particular”.

M. MAURIRAS-BOUSQUET |  Correo de la Unesco nº 91



Jugar és una acció lliure, plaent, voluntaria i gratuïta.

El joc es troba en el jugador/a i no en els jocs o en les joguines.

JUGAR és una ACTITUD.



“Un (mal) jugador juga al joc, i un 
bon jugador juga amb el seu 

oponent”.
BRIDGERTON | Temporada 2, Episodi 3



Qualsevol 
activitat pot 
convertir-se 
en joc?



Sí, si l’actitud lúdica és present.

https://docs.google.com/file/d/13FvGRlmSO44XxnZsfiFRtT_mTMdhSol2/preview


1. Actuar amb llibertat

2. Viure en el present

3. Iniciativa, prendre decisions

4. Superar la por a equivocar-se

5. Viure les dificultats com a repte

6. Implicar-nos amb passió

7. Tractar objectes i idees de manera no 
convencional

8. Abraçar la incertesa

9. Llaurar l’admiració

10. Gaudir de la bellesa

El decàleg de l’actitud lúdica



Com anem 
d’actitud lúdica?

Entreu a menti.com



Diuen que Plató deia…

“Pots descobrir més d’una 
persona en una hora de joc que 

en un any de conversa”.



Juguem?



Què ha passat?



1.  Sostenim més i millor l’esforç.  

2.  Ens vinculem i comprometem amb els altres i 
amb la pròpia experiència.

3.  Aprenem a fer-nos preguntes.  

4.  Identifiquem i aprenem a viure, expressar i 
gestionar les emocions.

5.  Ens coneixem millor. 

6.  Coneixem millor als altres i al sistema.

7.  Interioritzem les normes i comportaments 
socials que ens permeten viure en societat.

8.  Aprenem a correr riscos, a mesurar les nostres 
cartes i a llegir l’entorn.

9. I,...

Els poders del joc!



Què cal per JUGAR?
Absència de judici

Marge d’error
Ment oberta

Nova perspectiva
Absurd i humor

Absència de benefici

Confiança
Llibertat

Estar en el present



Per activar l’actitud 
lúdica i dissenyar una 
proposta ens cal…

Permís + Confiança



Qui té un equip té un tresor. 
Ens organitzem!

@marinvizate



Tenim un repte!

@marinvizate



Quins punts he de pensar?

1 Objectiu

3 Com es juga?

2 A qui va dirigit?



Compartim i… 
juguem!



Revisem i avaluem!

Regals: Felicito i Zasca 
(amb carinyo)



Santiago, I. M. (2018). ¿Jugamos?: Cómo el aprendizaje 
lúdico puede transformar la educación. Ediciones Paidós.

Això és un tast! 



Això és un tast! 

Santiago, I. M. (2018). ¿Jugamos?: Cómo el aprendizaje 
lúdico puede transformar la educación. Ediciones Paidós.



L’ànima del joc és revolucionària, perquè ens 
fa lliures i apassionats. Ens fa perdre la por i 
abraçar les incerteses i els errors com a part 
de la partida de la vida. Ens fa capaços de 

llançar-nos a conquestes èpiques com les de 
transformar el món. Perquè crea vincles i 

provoca emocions, claus en el creixement 
personal i comunitari.



Amb quina 
paraula marxo? 



Per saber-ne 
més…



Perquè el joc és 
emoció i sense 

emoció no hi ha 
creixement.

Moltes gràcies i a jugar!
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