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'El dret a jugar!
Un projecte internacional per promoure
els drets de l'infant
Participar en activitats lúdiques i recreatives és un dret fonamental i global dels infants i els joves. L’any
1989, la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de l'Infant va reconèixer aquest dret en l'article
31. En el passat, experiències pràctiques i diversos estudis cientíﬁcs han subratllat la importància
d'aquest dret, especialment pel que fa al desenvolupament individual de l'infant. El joc actiu regular
promou la creativitat, el comportament social i enforteix les habilitats cognitives i motores. Malgrat tot
aquest coneixement provat, no sempre es té en compte l'especial importància de el joc. Això s'aplica a la
població en general, però especialment als infants i joves que creixen dins el sistema de protecció infantil i
juvenil. Desafortunadament, el joc creatiu, divers i individualitzat no sempre és la principal prioritat aquí.
Aquesta no és una situació intencionada, sinó el resultat de la manca de recursos i capacitats en els
sistemes de protecció.

"Domus Ludens" - Una casa que juga!
Domus Ludens traduït del llatí signiﬁca "una casa que juga" i, per tant, és el títol i principi rector de la
nostra iniciativa europea. L'objectiu general del projecte Domus Ludens és enfortir el "dret al joc" dels
infants i adolescents (13-17 anys) que viuen en centres residencials. Junts, estem investigant si el joc
regular, estructurat i guiat professionalment té un impacte positiu en el "benestar" d'aquest grup
objectiu particularment vulnerable. A més d'això, el projecte vol examinar en detall, quines habilitats
cognitives, emocionals i socials es poden reforçar positivament mitjançant el joc regular. Amb l'ús de
jocs de taula de valor pedagògic, abordarem aquestes competències amb molta precisió. En el context
dels centres d'atenció residencial, els jocs de taula són un instrument molt adequat, amb recursos
adequats i fàcilment adaptable per al joc col·laboratiu.

'El projecte Domus Ludens en poques paraules!
Amb la implementació del projecte pilot de vint-i-dos mesos, ens hem
marcat ﬁtes clares i ambicioses. A la tardor de 2021, començarem a
formar més d'una trentena de treballadors socials internacionals com
"agents lúdics", que després implementaran iniciatives de joc en
nombrosos centres d'atenció residencial, en tres països europeus. Estem
particularment compromesos a oferir resultats sostenibles i diversos que
siguin de lliure accés per a tothom.

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

unes "Directrius de jocs de
taula" molt pràctiques

un complet "Manual per a
futurs agents lúdics"

una extensa "avaluació
cientíﬁca"

* Tots aquests resultats intel·lectuals es publicaran al lloc web del projecte, que es publicarà pròximament.

Sobre nosaltres
Domus Ludens es compon de cinc socis competents que operen en tres països europeus: Espanya,
Alemanya i Polònia. Aportem una valuosa experiència en quatre camps principals: 1) atenció residencial per a infants i joves, 2) desenvolupament pràctic de jocs de taula, 3) avaluació cientíﬁca de projectes en el camp educatiu i d’atenció infantil, així com 4) coneixements a llarg termini en la implementació de projectes ﬁnançats per Erasmus +. Hi participen les següents organitzacions:

Fundació Resilis
Fundació Resilis és una organització social catalana. La
seva principal missió és la gestió i desenvolupament de
projectes, programes i serveis per a infants i joves en
situació de risc d'exclusió social. La Fundació Resilis
gestiona centres residencials per a infants i joves, incloent
el suport a les famílies i amb un enfocament comunitari.
https://www.plataformaeducativa.org/portal/entitat/fundacio-resilis/

FÜR SOZIALES
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 brinda
serveis a aproximadament 600 clients, tant en instal·lacions residencials com en entorns d'atenció ambulatòria,
dins de la ciutat d'Hamburg i parts del nord d'Alemanya. A
més, FÜR SOZIALES ofereix una gamma diferenciada de
serveis com assistència socioeducativa a la família, consultoria i formació en l'àmbit de la violència domèstica i
assetjament, així com ofertes orientades a la pràctica en el
marc de l'assistència a la integració.
https://www.fuersoziales.de/

Fundacja Samodzielni Robinsonowie
Fundacja Samodzielni Robinsonowie és una organització
polonesa sense ànim de lucre centrada en la joventut,
establerta el 2014 que dona suport als joves en risc
d'exclusió social. Fundacja Samodzielni Robinsonowie
desenvolupa i dirigeix programes adreçats a joves de
diferents institucions i llars d'acollida, per ajudar-los a fer
una transició reeixida de la cura institucional a una vida
independent. https://www.fundacjarobinson.org.pl/

Liberi (Universitat de Girona)
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
La Juganera és una cooperativa sense ànim de lucre,
especialitzada en jocs de taula. Promoure la cultura del joc
com un oci saludable, així com una eina per a l'educació
innovadora, és el seu principal objectiu. L'organització
ofereix una botiga física, així com una botiga de jocs de
taula en línia, on brinden capacitació sobre l'aprenentatge
basat en jocs. A més, La Juganera desenvolupa i crea jocs.
https://lajuganera.cat/

Domus Ludens i la idea europea
El projecte Domus Ludens només pot realitzar-se mitjançant el suport ﬁnancer del programa europeu
Erasmus + . Com a iniciativa europea, ens sentim molt connectats amb la idea europea i l'entenem
com un element central per promoure la tolerància, la diversitat i l'intercanvi intercultural a través dels
nostres projectes. Ens agradaria agrair a la Unió Europea pel ﬁnançament i la conﬁança dipositada!

CRONOGRAMA DEL PROJECTE SEGUIU EL PROCÉS!

Gener de 2021:
Inici oﬁcial del projecte i primera reunió de socis.

Febrer de 2021:
Avaluació i elaboració dels requisits dels jocs de taula.

Abril de 2021:
preparació dels documents bàsics "Directrius de jocs de taula
(IO1)" i "Manual de l'agent lúdic (IO2)"

28 maig 2021
Dia Mundial del Joc

Juliol de 2021:
revisió i ﬁnalització del primer esborrany dels documents bàsics
"Directrius de jocs de taula (IO1)" i "Manual de l'agent lúdic
(IO2)"

Juliol - Agost 2021:
Disseny i traducció del primer esborrany de les "Directrius de
jocs de taula (IO1)" i el "Manual de l'agent lúdic (IO2)"

Agost de 2021:
vacances d'estiu

Setembre:
"Formació formadors Internacional -" / 2. Butlletí
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