


Què fem per estimular el joc a l’espai públic?

Des dels esplais i caus:
→ Dinamitzem diferents activitats obertes als espais

públics del barri: activitats, assemblees, tallers i 
descobertes del barri, amb l’objectiu de recuperar 
l’espai públic com un espai de joc i trobada. 

→ Realitzem dinàmiques de joc i descobertes
a les places perquè infants i famílies coneguin 
els diferents espais del barri i de la ciutat i els 
caus i esplais es donin a conèixer al barri.

→ Incidim en els espais públics a través
d’accions col·lectives implicant a infants,  
joves i veïns i veïnes per a la millora del barri.

Què hem après? 

→ Les accions a les places faciliten noves vinculacions,
generen nous espais de convivència i de cohesió i 
donen visibilitat al lleure educatiu al barri.

→ Realitzar activitats en l’espai públic del barri facilita
la capacitat crítica dels infants, respecte a repensar 
l’entorn i proposar millores.

→ Enxarxar projectes a través d’accions col·lectives a
l’espai públic reforça la identitat del barri.

→ Omplir places i carrers amb infants i joves posa en
valor l’espai públic, reconeixent-lo com un espai de 
tothom i, sobretot, de llibertat i joc.

→ Participar de l’espai públic fa sentir-lo propi i genera
sentiment de pertinença al territori.

El programa Baobab, posat 
en marxa per l’Ajuntament de 
Barcelona a través de l’Institut 
Municipal d’Educació (IMEB), té 
la finalitat d’impulsar i reforçar 
projectes de lleure educatiu de 
base comunitària per donar 
resposta a les necessitats 
educatives detectades als barris 
d’acció prioritària del Pla de  
Barris de Barcelona. 

Per saber més de nosaltres:                                           Organitza: 
barcelona.cat/educacio/baobab
programa_baobab@bcn.cat Districte

de Gràcia

#JociCiutat
Aquest dissabte fem esplai i 
cau, quedem a les places!

Baobab: 
Programa de lleure  
educatiu i comunitari



Juguem 
a les places

Què fem per estimular el joc a l’espai públic?

→ Programa d’activitats dinamitzades: amb jocs i
joguines, tallers de circ, intervencions artístiques...

→ Intercanvi de pilota d’escuma amb la col·laboració 
d’establiments.

→ Suport a entitats per fer activitats de joc a l’espai 
públic. 

Què hem après?

→ L’impacte en la millora de la convivència és efectiu,
ràpid i mesurable.

→ El projecte sobrepassa els objectius de convivència;
té entitat pròpia. 

→ Cal alinear les accions amb el treball i els objectius 
 d’altres departaments.
→ Cal incorporar la visió dels infants.  

La campanya “Juguem a les 
places

„
 promou el canvi d’usos  

de l’espai públic a Gràcia a través 
d’accions que incentivin el joc per 
a totes les edats. L’objectiu és 
recuperar les places per a usos 
veïnals i familiars, que tenen un 
impacte positiu en la convivència.  

Per saber més de nosaltres:                                      Organitza: 
barcelona.cat/gracia 
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori, Districte de Gràcia 
jraya@bcn.cat l sforch@bcn.cat

Districte
de Gràcia

#JociCiutat



Per saber més de nosaltres:        Organitza: 
barcelona.cat/eixample  
escolaconcepcio.com
ampaauro@gmail.com 
ampa@ampa-diputacio.com

Omplim de vida  
els entorns escolars

Què fem per estimular el joc a l’espai públic?

Les tres escoles veuen la necessitat de crear un espai 
més ampli i més acollidor, afavorint petits moments
de joc espontani en els temps d’espera a les entrades
i sortides de l’escola. 
→ Auró i Diputació: Repensem els patis, el confort

mediambiental, l’ombrejat i el disseny, i en facilitem
l’obertura fora d’horari escolar per tal que hi hagi
opcions de joc i aprenentatges. 

→ Concepció: Estimulem el joc pintant el paviment
i decorant les baranes del pàrquing.  

Què hem après?

→ Petites intervencions en l’entorn escolar faciliten i
enriqueixen la qualitat de vida no només de la 
comunitat de l’escola, sinó també del veïnat. 

→ Quan dissenyes l’espai públic s’ha de pensar en qui
el fa servir: amb recursos senzills es pot millorar 
l’espai per al joc sense interferir en els altres usos. 

→ És important guanyar espais, però encara podem
millorar-los i ampliar-los. 

Les escoles Diputació, Auró i 
de la Concepció del districte 
de l’Eixample han treballat la 
transformació de l’entorn escolar 
amb l’objectiu d’iniciar un procés 
de reflexió i reivindicació d’altres 
espais clau per al foment del joc 
i el verd a la ciutat i que tenen un 
alt valor (co)educatiu: l’entrada i 
sortida del centre i el disseny i  
el confort dels patis. 

Districte de
l’Eixample

#JociCiutat



Per saber més de nosaltres:                    Organitza: 
barcelona.cat/parcsijardins
Institut Infància i Adolescència de Barcelona: info@institutinfancia.cat
Raons Públiques SCCL: info@raonspubliques.org

Cocreació amb 
infants de 2 parcs 
de Barcelona

Què fem per estimular el joc a l’espai públic?

→ Escoltar les necessitats i interessos dels infants
i tenir-los en compte per tal de dissenyar espais
que siguin adequats i estimulants. 

→ Fem participar en el disseny per contribuir a crear
un major sentiment de pertinença en l’espai lúdic. 

→ S’incorporen les seves aportacions en igualtat
de condicions respecte als altres criteris de disseny 
(tècnics, pressupostaris, manteniment...). 

Què hem après?

→ La participació dels infants en el procés de creació
d’un espai lúdic s’ha de fer situant-los en un rol de 
membres d’un equip de treball on aporten la seva 
experiència en el joc.  

→  Durant el procés han de poder reflexionar sobre el
seu propi joc, ampliar la mirada amb noves 
informacions i observar i analitzar l’espai públic 
per tal de traduir la seva experiència en demandes 
concretes. 

→  Cal fer-los un retorn de com s’han recollit les seves
idees. 

→  Cal sistematitzar bé les dades per generar
coneixement al voltant dels usos lúdics. 

En el marc de l’estratègia 
municipal “Barcelona dona 
molt de joc

„
, es compta amb la 

participació de 200 infants de 
10 a 12 anys per transformar les 
àrees de joc del Parc Central de 
Nou Barris i del Parc de la Pegaso.  
El procés de cocreació parteix  
de les preguntes: A què us agrada 
jugar? Com valoreu el parc?  
Què proposeu? 

Districte de
l’Eixample

#JociCiutat



Per saber més de nosaltres:                               Organitza:
barcelona.cat/educacio 
www.ietn.cat
ietrinitatnova@ietn.cat

L’institut escola Trinitat Nova  
(ieTN) concebut des de setembre 
de 2017 com a equipament 
educatiu obert al barri, pretén 
construir i compartir objectius 
amb la comunitat, creant una 
proposta integradora i coherent 
on alumnes, famílies i veïnat se 
sentin protagonistes i enfortint  
la cohesió social i l’aprenentatge 
de la comunitat. 

Espai Educatiu 
Trinitat Nova  

Què fem per estimular el joc a l’espai públic?

→ Facilitem l’ús de les instal·lacions a totes aquelles
entitats i serveis del barri que ens en fan demanda 
o que per la seves característiques, i des d’una 
mirada comunitària, es valora de manera positiva que 
puguin aprofitar un espai com el d’un pati escolar. 

→ El pati de l’escola també s’utilitza per fer les
activitats del Casal Infantil Trinitat Nova. 

→ Amb el projecte Patis Oberts, l’escola obre els seus
dos patis els divendres a la tarda i els dissabtes
al matí.

→ Ús socio-esportiu amb campionats de futbol o de
voleibol amb equips i infants i joves d’altres barris
de la ciutat. 

Què hem après?

→ El veïnat ha pres consciència que amb l’escola del
barri es guanya un equipament per a totes les entitats 
i pels veïns i les veïnes, trencant amb la visió que 
una escola només funciona en horari lectiu i per a 
activitats lectives.

→ A partir dels usos que es fan del pati de l’ieTN i
com a equipament de barri, hem après a detectar les 
necessitats del territori. De manera comunitària i a 
través del teixit social i associatiu del barri, hem pogut 
donar resposta a algunes mancances que detectem 
al barri, com pot ser el cas d’un poliesportiu. 

Districte de
l’Eixample

#JociCiutat



Festival del joc
DAU Barcelona

Què fem per estimular el joc a l’espai públic?

Dau Barcelona és un festival de ciutat. Vol que el joc 
formi part de la vida de la ciutat, que n’impregni la 
quotidianitat. Per aquest motiu, introdueix el joc a les 
places, als centres cívics i a les escoles (alumnes i 
docents), pels seus valors i pel suport curricular. 

Què hem après?

El joc és diversió i repte, coneixement i experimentació. 
També és relació, trobada, negociació, mestratge. 
Sobretot, el joc ens fa iguals i ens fa lliures. Qui ho  
prova per primer cop ja no ho deixa!

Dau Barcelona proposa a  
les famílies de la ciutat que  
(re)descobreixin el joc de taula  
com a activitat cultural i el  
(re)incorporin al temps de lleure.  
Així mateix, el festival és una gran 
festa de la creativitat en els jocs 
de taula i un espai de trobada i 
reflexió per als actors del sector: 
autors/es, editors/es, il·lustradors/es, 
premsa especialitzada, botigues i 
clubs.

#JociCiutat

Per saber més de nosaltres:                                     Organitza: 
barcelona.cat/daubarcelona
 



Per saber més de nosaltres:                                     Organitza: 
barcelona.cat/ciutatvella

Al Gòtic hi ha una plaça 
que és un pati i un pati 
que és una plaça

Què fem per estimular el joc a l’espai públic?

El govern municipal va engegar un procés participatiu 
durant les tasques de redacció del projecte de 
remodelació, per tal de permetre tant al veïnat com 
a la comunitat educativa -inclòs l’alumnat- incidir 
en la definició de la urbanització de l’espai.

Actualment, la comunitat educativa està en 
procés de testejar els jocs que tant els docents 
com l’alumnat i les famílies han proposat. 

Què hem après?

→  Les places són veritablement públiques i per a 
tothom quan hi participa tota la comunitat. 

→  Cadascú, infants, joves, adults i gent gran, ha de
trobar la seva aportació en el disseny de l’espai.

Nou espai públic al carrer 
Sotstinent Navarro que dona 
resposta a la reivindicació de la 
comunitat educativa de l’escola 
Baixeras de poder disposar d’un 
espai de joc i esbarjo durant 
les hores lectives i de pati i, a la 
vegada, oferir al veïnatge del  
barri Gòtic una plaça pública.

Districte de
Ciutat Vella

#JociCiutat


