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TAULA DE CONTINGUTS

A continuació us
presentem una
partida amb molt
de joc, que va
començar el 2019. I
que avui segueix
viva en els carrers
de la nostra ciutat.
Perquè a Esplugues
de Llobregat,
transformem la
ciutat a través del
joc.
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Presentació: introducció al Playful Paradigm

Per què som una ciutat Playful?

Esplugues de Llobregat ha treballat amb altres set
ciutats europees, utilitzant el joc com una eina
innovadora en la co-creació de solucions per a
promoure la inclusió, la cohesió, els hàbits de vida
saludables, la sostenibilitat o la soledat de les
persones grans.
The Playful Paradigm és una de les 25 bones
pràctiques reconegudes per la xarxa europea
URBACT, que proposa una metodologia basada en
les xarxes de transferència.
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Udine (Itàlia), Esplugues (Espanya), Cork (Irlanda), Klaipeda (Lituània), Larissa
(Grècia), Novigrad (Croàcia), Viana do Castelo (Portugal) i Katowice (Polònia).

Presentació: introducció al Playful Paradigm
La bona pràctica d´Udine va ser dividida en mòduls d'actuació amb l'objectiu d'avaluar el potencial
de transferència en cada context urbà. Esplugues ha treballat en els següents mòduls, tot mantenint
la filosofía general de Playful Paradigm:
Creació d'una ludoteca mòbil
que es desplaci als parcs i
desplegament dels jocs

Organització d'una
programació anual d'activitats
amb jocs

Habilitar un espai fix amb tot
tipus de jocs (Creació d'una
toy library)

Involucrar a les escoles

El nivell d'adaptació i la transferibilitat potencial de la bona pràctica per a cada ciutat ha estat recollit en l'Informe de transferibilitat (LE Ileana Toscà - 2018).
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Persones
jugadores:
equip impulsor
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Persones jugadores: equip impulsor
Decisió política

Equip tècnic

Urbact Local Group

Marinva

Lideratge de la implementación,
gestió diaria de l’equip i
monitoratge del procés de
transferencia, a càrrec de:

Execució técnica del projecte
per part de l’Ajuntament, a
càrrec de:

Òrgan participatiu per a la
representació d’institucions i
entitats de la ciutat, a càrrec de:

Equip directiu: Carme Carmona,
Ana Ubeda i Lluís Just

Aprenem, Consorci per a la
normalització lingüística,
Esplugues sense barreres, Escola
Lola Anglada, Esplai Espurnes,
Esplai Pubilla Casas Can Vidalet,
Espai Municipal dels Arts, Creu
Vermella Esplugues, Biblioteca
San Miguel d’Esplugues,
Associació Futbol Botons, Escola
Gras i Soler, Hospital de Sant
Joan de Déu, Ludijocs, Espluga
Viva, Escola d’Escacs, STOP
Accidents Catalunya, Associació
Esportiva Nordic Walking
Catalunya, AMPA Escola
Natzaret, Club de Natació
d’Esplugues, Càritas, i l’Escola
Municipal de Música.

Coordinació del projecte,
formacions, generación de
contingut per a docents i
monitos iestratègia de
comunicación i difusión del
projecte, a càrrec de:

Pilar Díaz, alcaldesa d'Esplugues,
i Montserrat Zamora, 3a Tinenta
d'Alcaldia i regidora de
Participació.
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Equip de treball multidisciplinar:
Ruth González, Eva Maria Melús,
Mar Martínez, Laura Laveda,
Núria Vidal, Juan de Dios
Ramírez, Lucía Parra, Agnès
Mateo, Eulàlia Santiago, África
Parra, Xavier Souto i Marta
Fuertes.

Guadalupe Penas, Esther Hierro,
Imma Marín i Sheila Boudount.

La partida:
transferència de
bones pràctiques
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La partida: transferència de bones pràctiques

La ciutat d'Esplugues ha decidit
incorporar quatre dels sis mòduls de
bones pràctiques proposades per la
coordinació d´URBACT. Aquests
mòduls, detallats en el Transfer Pla
(TP) original, han estat el nord en
l'estratègia per a arribar a ser una
Ciutat Playful.
Cadascun d'ells ha estat adaptat a la
realitat local, tenint en compte les
prioritats de les diverses àrees de
l'Ajuntament, així com l'agenda de les
entitats que conformen l´ULG.
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Involucrar a les escoles
Creació d'una ludoteca mòbil que es
desplaci als parcs i desplegament dels jocs

Organització d'una programació anual
d'activitats amb jocs
Habilitar un espai fix amb tot tipus de jocs
(Creació d'una toy library)

La partida: transferència de bones pràctiques
[1/4] Consell d’Infants
L'alumnat de cinquè i sisè curs de les escoles de la
ciutat té la possibilitat d'aprendre, reflexionar,
discutir i acordar propostes relacionades amb un
tema concret, que es materialitza amb un encàrrec
directe per part de l'Ajuntament. Durant les
sessions del període 2019-2020, els nens i nenes
han treballat sobre el paradigma Playful, plantejant
idees per a potenciar el joc en els espais públics
de la ciutat. Els consellers i conselleres van
presentar els seus suggeriments treballats a
l'Ajuntament, i aquest es va comprometre a
valorar-les i dur-les a terme.

playful.esplugues.cat

INVOLUCRAR
A LES ESCOLES

La partida: transferència de bones pràctiques
[2/4] Audiència Jove
És un procés participatiu dirigit a estudiants de
secundària amb l'objectiu d'enriquir les actuacions
municipals mentre es consolida l'educació dels i les
joves en la pràctica de la participació. Durant el
2020, també s'ha treballat entorn del Playful
Paradigm i com a resultat s'ha creat una Guia de
Jocs anomenada “Cuidem el Planeta”, que
recopila propostes lúdiques de sensibilització
ciutadana respecte a la cura del medi ambient.
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INVOLUCRAR
A LES ESCOLES

La partida: transferència de bones pràctiques
[3/4] Formacions
L'objectiu de generar espais de formació i
d'intercanvis de bones pràctiques dins i fora de
l'aula va ser el de donar a conèixer iniciatives en
marxa, estratègies d'èxit i eines d'utilitat per a
ampliar els coneixements d'aquells professionals
que tinguin una funció pedagògica dins de
l'ecosistema educatiu.

14 de novembre de 2019
Taller: El poder transformador del Joc
4 de març de 2020
Taller presencial: El poder del Joc a la secundària
10 de març de 2020
Taller presencial: Bones pràctiques sobre com
aplicar el Joc
24 d’abril de 2020
Taller virtual: Acompanyament educatiu a distància
a través del joc
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INVOLUCRAR
A LES ESCOLES

La partida: transferència de bones pràctiques
[4/4] Passaport Edunauta
Durant el mes de desembre del 2020, va sorgir la
possibilitat d'articular una activitat al costat de
l'Àrea d'Educació de l'Ajuntament d'Esplugues.
Aquest programa és una estratègia que ha
implementat Esplugues amb la finalitat de
“ludificar” els aprenentatges dins de l'aula, alhora
a més de visibilitzar els que sorgeixen fora de
l'escola.

9 de desembre de 2019
Taller Virtual Sessió 1: “Creació de jocs educatius:
aprendre jugant” - Metodologia MAGIC per a
crear els teus propis jocs
15 de desembre de 2020
Taller Virtual Sessió 2: “Creació de jocs educatius:
aprendre jugant” - Implementació de la
metodologia MAGIC
17 de desembre de 2020
Taller Virtual: “(Re)inventem jocs”
10 de març de 2021
Taller virtual: “Converteix-te en influencer del Joc”
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INVOLUCRAR
A LES ESCOLES

La partida: transferència de bones pràctiques
AVALUACIÓ
Les enquestes mostren un alt índex de
satisfacció per part dels docents i
monitors/es:
• 25% la ha qualificat amb un 7/10
• 58,3% la ha qualificat amb un 8/10
• 16,7% la ha qualificat amb un 10/10
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INVOLUCRAR
A LES ESCOLES

La partida: transferència de bones pràctiques
[1/1] Esplujuga: procés participatiu i prova pilot
El disseny de la ludoteca mòbil a través d'un
procés participatiu ha estat el gran factor
diferenciador de la proposta d'Esplugues.
Donada la situación sanitaria arran de la COVID19,
es va proposar testar l´Esplujuga, la ludoteca
mòbil, en un lloc segur i controlat com és un centre
educatiu.
Entre el 14 i el 17 de desembre de 2020, es va
posar en marxa la prova pilot a l´Escola Lola
Anglada, integrant membre actiu de l´ULG, amb
edats entre els 3 i els 12 anys.
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CREACIÓ D'UNA LUDOTECA MÒBIL QUE ES
DESPLACI ALS PARCS I DESPLEGAMENT DELS JOCS

La partida: transferència de bones pràctiques
AVALUACIÓ
“Les propostes de joc van ser molt
adequades per a les diferents
edats, propostes molt pensades i
ben presentades. Els materials eren
perfectes, gran quantitat de
materials no estructurats i la majoria
fets amb elements naturals, seguint
totalment la línia de l'escola”.
— Karol Burillo, cap d'estudis de
l'escola Lola Anglada
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Fes clic a la imatge per a veure el video resum

CREACIÓ D'UNA LUDOTECA MÒBIL QUE ES
DESPLACI ALS PARCS I DESPLEGAMENT DELS JOCS

La partida: transferència de bones pràctiques
[1/3] La Setmana del Joc 2020
Va consistir en una sèrie de reptes i
diverses activitats de joc per a fer en
família des de casa, només una d'elles
convidava als veïns a fer un ral·li
fotogràfic de la ciutat, aprofitant la
transició a la fase de desconfinament.
L'activitat va comptar amb la
participació de 15 entitats, i va tenir
com a corol·lari la co-creació del
Manifest del Joc en un vídeo que ha
estat compartit amb altres socis de la
xarxa Playful.
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ORGANITZACIÓ D'UNA PROGRAMACIÓ
ANUAL D'ACTIVITATS AMB JOCS

La partida: transferència de bones pràctiques
[2/3] Celebració del Dia Internacional del Joc 2021
Els representants de l´ULG van acordar celebrar el Dia
Internacional del Joc (28 de maig) amb activitats en
diferents punts de la ciutat, de manera virtual i
presencial, sota consignes, d’entre altres, com:
• Jugar és un dret per la infància i una necessitat al
llarg de la vida.
• Jugar és un dels fonaments bàsics del
desenvolupament psíquic, emocional i social dels
nens.
• Jugar és bastir ponts de comunicació. És expressarse a través de l'acció.
• Jugar és educar en la llibertat.
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ORGANITZACIÓ D'UNA PROGRAMACIÓ
ANUAL D'ACTIVITATS AMB JOCS

La partida: transferència de bones pràctiques
[3/3] Lloc web exclusiu Playful
La missió d'aquest espai és donar a conèixer
la filosofia que hem adoptat en convertir-nos
en una Ciutat Playful, agrupar l'agenda
d'activitats i actualitzar les notícies vinculades
al projecte. Per a això, realitzem un minuciós
exercici previ de sistematització de totes les
activitats vinculades al joc, tant les
promogudes per l'Ajuntament com les
associacions que col·laboren dins del ULG.
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ORGANITZACIÓ D'UNA PROGRAMACIÓ
ANUAL D'ACTIVITATS AMB JOCS

La partida: transferència de bones pràctiques
AVALUACIÓ
La metodologia emprada va ser la següent:
• Identifiquem una gran varietat en l'oferta
dels esdeveniments
• Hi ha activitats dirigides a tots els públics
de la ciutat (des dels més petits fins als
més grans)
• Existeixen activitats al llarg de tot l'any
• Les activitats reben una molt bona
acceptació entre la ciutadania
• Trobem transversalitat del joc en diverses
àrees temàtiques
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ORGANITZACIÓ D'UNA PROGRAMACIÓ
ANUAL D'ACTIVITATS AMB JOCS

La partida: transferència de bones pràctiques
[1/1] Creació d’una ludoteca
Per encetar aquesta iniciativa, es té en compte la
normativa de Catalunya respecte de l'ús i
funcionaments de les Ludoteques. Actualment,
l'Ajuntament d'Esplugues està estudiant la
ubicació de la futura ludoteca.
La idea era dissenyar, a través de la participació
ciutadana, una xarxa d'espais municipals on es
poguessin trobar recursos lúdics amb el doble
objectiu de generar diversió i crear consciència
social. Entre ells figuraven: espais esportius,
biblioteca, residència d'ancians, col·legis, casal de
cultura Robert Brillas o l´Espai Jove Remolí.
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HABILITAR UN ESPAI FIX AMB TOT TIPUS
DE JOCS (CREACIÓ D'UNA TOY LIBRARY)

La partida: transferència de bones pràctiques
Altres activitats per a promoure el joc a la ciutat
Altres formacions

Esplusaps!

Escape Room

21 de gener de 2021
Taller: Eines per a ludificar
reunions i assemblees.

En el marc de la Setmana de la
Qualitat, diversos tècnics de
l'Ajuntament van participar en un
taller per a dissenyar el joc
d'Esplugues, batejat com
Esplusaps!

L'equip Playful Esplugues, en
col·laboració amb Marinva, va
crear un escape room virtual
pensat per a edats a partir de 12
anys, en català i en anglès, per a
divulgar els Drets dels Nens.

El prototip del joc, que posa a
prova els coneixements sobre el
municipi a través de diferents
reptes, va ser testat durant la
Setmana del Joc per un grup de
joves, en l'espai Remolí.

El joc va formar part de la
programació especial de la
commemoració del Dia Universal
dels Drets dels Nens. Està
disponible a la web de Playful
Esplugues.

19 de maig de 2021
Taller virtual: Eines i propostes
per a treballar la salut emocional
a través del joc
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BONUS TRACK!

L’aliança:
rol i activitats
realitzades en el
marc de la xarxa
europea URBACT
playful.esplugues.cat

2a Trobada Transnacional
Udine
24 i 25 de maig de 2019
3a Trobada Transnacional
Klaipeda
1 i 2 d’octubre de 2019
4a Trobada Transnacional
Viana do Castelo
28 i 29 de gener de 2020
5a Trobada Transnacional
Trobada online
28 de maig de 2019
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La metodologia proposada per URBACT contempla
una sèrie de reunions de treball entre la coordinació
de la Xarxa i les ciutats sòcies, que té com a finalitat
monitoritzar el procés de transferència de les
ciutats. En elles es comparteix l'estatus
d'implementació de cadascuna de les bones
pràctiques, al costat dels assoliments i les dificultats
en la seva implementació.
Sustaining the commitment and building the
capacity of ULG members

Webinars

Trobades transnacionals
en el marc de URBACT

1a Trobada Transnacional
Esplugues de Llobregat
5 i 6 de març de 2019

Reunions de
treball – Urbact
Secretariat i
Ciutats sòcies

L’aliança: rol i activitats realitzades en el marc de la xarxa europea URBACT

Visualització i storytelling
Hints & Tips for online working
Learning log: focus en Larissa i Esplugues,
Novigrad i Viana do Castelo, Udine i Katowice,
Cork i Klaipeda

Obrim micròfons:
informació i difusió
del projecte
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Obrim micròfons: informació i difusió del projecte
[1/4] La web de Playful Esplugues
La web posiciona aquesta iniciativa com una
estratègia transversal a altres iniciatives
municipals i amb l'autonomia de proposar
elements innovadors associats al joc que
promoguin la participació social en les
activitats locals.
El propòsit d'aquest lloc és que sigui un
espai de consulta i referència de l'agenda
general d'activitats associades al joc de la
Ciutat d'Esplugues.
Compta amb seccions per a l’agenda,
notícies, recursos, entitats i l’Esplujuga.
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Obrim micròfons: informació i difusió del projecte
[2/4] Campanya a xarxes socials
#PlayfulACasa
La coordinació europea va proposar a les
ciutats sòcies de Playful Paradigm llançar una
campanya destinada a tota la família, amb la
finalitat d'oferir diverses activitats lúdiques
per a fer a casa i compartir a través de fotos i
vídeos amb la resta de l'audiència
d'Esplugues.
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Obrim micròfons: informació i difusió del projecte
[3/4] Memòria Playful
A mode de difondre les
accions dutes a terme en
el marc del projecte, s'ha
realitzat una primera
memòria basada en fotos
testimonials de les
diverses activitats
realitzades durant el 2019 i
un vídeo resum dels dos
anys i mig de treball.
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Obrim micròfons: informació i difusió del projecte
[4/4] Productes entregats a URBACT
Sota diferents formats des del començament
del projecte, s'han generat diverses peces,
articles i podcasts que recullen els
testimoniatges dels stakeholders de
l'ecosistema playful:
•
•
•
•
•

Realització de diaris i vox pops
Articles de notícies
Història de transferència (Transfer Story)
Podcast de la Xarxa
Learning Log
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Les millors jugades:
avaluació i impacte
del projecte
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Les millors jugades: avaluació i impacte del projecte
Avaluació quantitativa
Cada mòdul compta amb una avaluació basada en el mètode
d'enquestes dirigit a persones participants de les formacions,
tallers i activitats brindades per part del projecte.
Cap qualificació està per sota dels 7 punts, ni del resultat
satisfactori, aconseguint un molt satisfactori en la majoria dels
casos.
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Les millors jugades: avaluació i impacte del projecte
Avaluació qualitativa (aspectes destacables)
• Les membres de l´ULG, com a agents implicats en el
projecte, reconeixen que estar en un grup on la visió lúdica
és el focus de treball, els ha inspirat per a incloure la
“actitud lúdica” en les seves rutines laborals, però també en
les seves pròpies vides.

• En quant a l'estratègia transversal, l'Ajuntament també ha
adoptat una visió lúdica a l'hora de portar endavant diversos
programes i decisions de polítiques públiques.
• Va ser encertada la decisió d'incloure una entitat
especialitzada en la coordinació del Playful, ja que ens va
permetre professionalitzar les activitats i aconseguir un
major seguiment de les entitats vinculades al projecte.
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Play again?

TRANSFORMEM LA CIUTAT A TRAVÉS DEL JOC
ESPLUGUES DE LLOBREGAT
2019-2021
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