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Benvolguts, Benvolgudes,

Han passat moltes coses des del llançament oficial del projecte Domus Ludens el gener del 2021. Ac-
tualment, la iniciativa internacional per enfortir el dret al joc dels i les adolescents que creixen en el 

sistema de protecció es troba en un moment molt emocionant. Durant els darrers mesos, les entitats 
sòcies de Domus Ludens de Catalunya, Polònia i Alemanya han treballat intensament de manera 
conjunta. Conjuntament vam desenvolupar els fonaments teòrics  del projecte, vam mantenir animats 
debats, vam formar professionals de centres residencials i, sobretot, vam superar molts obstacles. 
Hem estat treballant per produir una guia de 20 jocs de taula i un Manual per a l‘agent lúdic que 

permeti abordar l‘escassetat de moments de joc des dels entorns d’atenció residencial, promovent i 
implementant una cultura de joc de taula. Per tant, el Manual de l‘Agent Lúdic ha estat concebut per ser 
utilitzat com una eina molt pràctica per al personal educatiu. No ha estat fàcil arribar fins aquí en el 
context de treball que ens marcava la pandèmia Així doncs, amb orgull hem començat a desenvolupar 

la prova pilot del Domus Ludens als diferents països que integren el projecte.

Agents lúdics internacionals a punt!

En els projectes internacionals suposa un repte especial la transferència i difusió de coneixements  
adaptats als contextos, llenguatges, rutines i estructures nacionals de cada país. Gràcies a 
l‘acompanyament especialitzat d‘una de les entitats sòcies del projecte, La Juganera, hem pogut gaudir  

d’una excel·lent formació internacional a Catalunya. Aquesta acció ha permès al seu torn  dissenyar  

una  formació que inspira i sensibilitza el personal educatiu la qüestió del "dret al joc" i l‘ús de jocs de 
taula a l‘atenció que donem als i les nostres adolescents. En sessions que van durar diversos dies, vam 
jugar a jocs de taula, vam aprendre a ensenyar jocs de la millor manera possible i vam intercanviar 
idees i solucions per a possibles inconvenients. Posteriorment vam poder replicar la formació 
internacional en els nostres contextos locals amb sessions de formació nacionals, on vam traspassar el 
nostre coneixement a professionals dels centres residencials per capacitar-los com a agents lúdics 
del projecte Domus Ludens. Els hi va agradar? Veiem què ens han dit:

Jugar, jugar i jugar ...

Durant els propers vuit mesos, tots els nois i noies participants jugaran de forma periòdica sota la guia 

i dinamització d'agents lúdics del Domus Ludens. Per saber si els jocs setmanals afecten al seu be-
nestar, el personal investigador de la Universitat de Girona realitzarà enquestes abans i després de la 
prova pilot a totes les persones que han participat (tant professionals com nois i noies) i recollirà 
informació de les sessions de joc. El projecte Domus Ludens serà objecte d’un procés de recerca 

continu i s’avaluaran exhaustivament les dades dels tres països europeus que hi participen. Amb 

l'entusiasme de la feina feta fins ara, esperem que els propers mesos estiguin plens de diversió, jocs 

emocionants i informació interessant. Continuarem informant!

“Estem molt contents i contentes amb la 
formació local dels i les agents lúdics, pensem 
que ha estat realment inspiradora i motivadora. 
La valoració general ha estat positiva. Tots els 
Serveis han coincidit que volien jugar més. Els 
ha faltat temps per a jugar més”. 

Resilis, Catalunya, Espanya. 

“Ens ha agradat molt la varietat de jocs de taula 
i el plantejament general de la formació que 
l‘hem trobada útil pel posterior treball amb els 
xiquets i xiquetes”. 

CRAE Sobrequés, Catalunya, Espanya.

Qui som?

Domus Ludens el formen cinc entitats sòcies competents que operen a tres països europeus: Espanya, 

Alemanya i Polònia. Aportem una valuosa experiència en quatre camps principals: 1) Acolliment residencial 

en infància i adolescència 2) Experiència pràctica de jocs de taula i el seu desenvolupament, 3) Avaluació 

científica de projectes al camp educatiu i de cura infantil, així com 4) Experiència de llarga trajectòria en la 

implementació de projectes finançats per Erasmus+. Hi participen les següents organitzacions

Domus Ludens i els principis de la Unió Europea

El projecte Domus Ludens- només es pot fer mitjançant el suport financer del programa europeu Eras-

mus +2 . Com a iniciativa europea, ens sentim amb molta connexió amb els principis que promou la 

Unió Europea  i entenem com la nostra tasca central promoure la tolerància, la diversitat i l’intercanvi 

intercultural a través dels nostres projectes. Des d‘aquí, gràcies a la Unió Europea pel finançament i la 

confiança dipo-sitada!

Fundació Resilis 
és una organització social catalana sense ànim de lucre. La 
seva principal missió és la gestió i el desenvolupament de 
projectes, programes i serveis per a infants i joves en situació 
de risc  d'exclusió social.  La Fundació Resilis gestiona serveis 
residencials per a infants i joves, incloent-hi el suport a les 
famílies i amb un enfocament comunitari.

https://www.resilis.org

FÜR SOZIALES
és part d‘una gran organització de benestar infantil i juvenil, 
la S&S gemeinnützige Gesellschaft für Soziales mbH, que 
compta amb més de 40 anys d'experiència en la cura 
d'infants i joves. FÜR SOZIALES ofereix serveis a aproxima-
dament 600 persones usuàries, tant en instal·lacions 
residencials com en entorns d'atenció ambulatòria, a la ciutat 
d'Hamburg i a zones del nord d'Alemanya. A més, FÜR 
SOZIALES ofereix un ventall diferenciat de serveis: com 
assistència socioeducativa familiar, consultoria i formació en 
l'àmbit de la violència domèstica i assetjament, així com a 
ofertes orientades a la pràctica en el marc de l'assistència a 
la integració. https://www.fuersoziales.de/

Fundacja Samodzielni Robinsonowie 

és una organització polonesa sense ànim de lucre centrada 
en la joventut establerta el 2014 que recolza els i les joves en 
risc d‘exclusió social. Fundacja Samodzielni Robinsonowie 
desenvolupa i dirigeix programes dirigits a joves de diferents 
institucions i llars d‘acollida, per ajudar-les a fer una transició 
amb èxit de la cura institucional a una vida independent. 
https://www.fundacjarobinson.org.pl/

Liberi (Universitat de Girona)
és un grup de recerca en infància, joventut i comunitat, 
liderat per la Dra. Carme Montserrat i el Dr. Pere Soler. Forma 
part de l'Institut de Recerca Educativa (IRE) de la Universitat 
de Girona (Catalunya,  Espanya).  El treball i les accions de 
Liberi se centren en les polítiques d‘infància i joventut, així 
com en la vulnerabilitat de la infància i la joventut. 
A més, exploren el paper del desenvolupament comunitari 
que pot fer possible el desplegament de polítiques públiques 
específiques.  
www.udg.edu/liberi

La Juganera 

és una cooperativa sense ànim de lucre, especialitzada en jocs 
de taula. Promoure la cultura del joc com un lleure saludable, 
així com una eina per a l‘educació innovadora, n‘és el princi-
pal objectiu. L‘organització ofereix una botiga física, així com 
una botiga de jocs de taula en línia, on ofereixen capacitació 
sobre l‘aprenentatge basat en jocs. A més d‘això, La Juganera 
desenvolupa i crea jocs per ells i elles mateixes. 
https://lajuganera.cat/

* Tots els documents bàsics es poden trobar al lloc web oficial de Domus Ludens: domusludens-project.com

unes "Directrius de jocs 
de taula" molt pràctiques

un complet 
"Manual per a futurs i 
futures agents lúdics"

una extensa
"avaluació científica"

Per tant, el projecte Domus Ludens
desenvolupa tres documents bàsics*:

Cronograma

Setembre de 2021
Formació internacional «Formació de 
persones formadores»

Octubre de 2021
Formació Nacional “Agents lúdics”

Novembre de 2021
Inici dels pilots en els centres 
d‘atenció residencial

Desembre de 2021
Nadal

Primavera 2022
Reunió transnacional, Hamburg, Alemanya

Juny de 2022
Final de la fase d’implementació dels pilots

Juliol de 2022
Avaluació final dels pilots
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